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СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО ПЛАГИАТСТВОТО 

 1. Плагиатството е проява, която в последните години заема трайно място в практиката. Новото 
при актуалната ситуация се състои в следното:

• случаите на плагиатство, които се огласяват публично, стават обичайно явление;
• появяват се в различни научни области;
• засягат лица на различни позиции в научната сфера;
• свързани са с медиен шум, последван от постепенно омаловажаване на проблема.

 Същевременно плагиатството е припознавано в чуждата практика като изключително опасно 
явление. Медийната реакция срещу него в чужбина е изключително остра. Разкриването на плаги-
атство  води до много тежки последици за плагиаторите – отнемане на звания, край на политическа 
кариера (включително на министри, като например в Германия). За плагиатството се водят остри 
публични дебати. Неговите прояви се оценяват като едно от най-опасните явления, свързани със 
съвременното състояние на научната дейност.
 2. Публично огласяваните и силно дискутирани случаи на плагиатство компрометират 
научната общност и дават основание за редица крайно отрицателни за българската наука изводи. 
Те подсилват сравнително широко разпространяваните отрицателни представи за организацията 
на българската наука, за критериите, на които се подчинява научното израстване, за качеството на 
научната продукция. В самата научна общност те внасят недоверие, чувство на неудовлетвореност 
и тревожност. В едно публикувано международно изследване българските учени се сочат като едни 
от най-изявените плагиатори в световен мащаб.
 Въпросът с ограничаване на плагиатството е в пряка връзка със състоянието на научната сфера. 
Няма да е преувеличено, ако се твърди, че то е продукт на  съвременната организация на науката 
и висшето образование. Превърнали се в затворени общности, отделните научни звена започват 
безконтролно да провеждат кадрова политика, често пряко подвластна на едноличното ръководство 
на декани, ректори или директори. Стига се до случаите, когато ректорско ръководство поощрява 
плагиатството или лице на тази длъжност  пряко участва в подобна проява.
 Характерно за плагиатството в съвременните български условия е, че то се проявява в контекста 
на занижен контрол над кариерното израстване. Свързано е и с модното явление на „поръчкови“ 
(писани от друг) дисертации и хабилитационни трудове. Проявите на плагиатство се увеличават в 
условията на остра конкуренция, на безконтролна възможност чрез мними научни постижения да се 
заемат добри кариерни позиции или да се получи обществена известност.
 Преследването на количествени показатели и на недотам прецизни „наукометрични“ критерии 
рязко увеличава риска от нарушения на научната етика и от прояви на плагиатство. Особено 
благоприятни  са широко разпространените практики на „нагласени“ журита,  които се формират 
безпринципно, по внушение, не и без ясно изразения комерсиален момент; журита, повечето членове 
на които само повърхностно се запознават със съответните научни трудове. Утежняващ ситуацията 
фактор са и ограничените прояви на научна критика, подценяването и пренебрегването на научното 
рецензиране.
 Също така трябва да се посочат и ограничените възможности на етичните комисии, чиито 
решения имат само пожелателна стойност, както и практиката в редица случаи на ограничаване на 
техните прерогативи от ректорски/директорски ръководства.
 Не е без значение и силното разпространение на псеводонаучни публикации, както и оформянето 
на цели паранаучни направления.
 Благоприятна среда за  различни нарушения на принципите на научни изследвания и на кариерното 
израстване осигуряват и медиите, които безкритично утвърждават като научни постижения прояви 
на паранаука или налагат като лидери на общественото мнение лица със съмнителни качества на 
учени.
 Характерно за  съвременната ситуация е, че плагиатството

• се проявява в различни научни направления;
• наблюдава се в различни по вид и местоположение университети и други научни институции 
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(т.е. няма географски ограничения в страната);
• обхваща представители на научните среди от всички възрасти.

 Нещо повече, нагласи към плагиатство се формират, и то масово, още в студентските години. 
Това става чрез широко разпространената форма на писане на курсови работи, които в значителната 
си част са буквално преписани от интернет източници. Между университетските преподаватели 
масово е разпространена констатацията за  практиката „copy – paste“, като нещо обичайно за 
студентските работи.
 Освен същинското (явно) плагиатство – заимстване (присвояване) и използване като свои на 
чужди текстове, съществуват и многобройни случаи на скрито плагиатство. Те заслужават също 
голямо внимание, защото създават хранителната среда, при която плагиатството вирее. Такива са 
случаите на мнимо съавторство и на използване на чуждо авторство (чрез принуда или доброволно, 
най-вече поради материална облага).
 3. Борбата с плагиатството е изключително трудна. Законодателната практика показва, че то е 
трудно доказуемо и че подлежи на юридически спекулации поради непълно и неточно формулирани 
законови норми. Практиката по приложение на съответните законоположения за плагиатството 
отблъсква административни и научни органи и етични комисии от борбата с него, защото тя изглежда 
дълга, трудна, свързана с материални разходи и обикновено е с неясен резултат. Практиките на 
отделни университети и други академични институции свидетелстват, че срещу него борбата се 
води с нежелание; разобличаването на плагиатство често води до обвинения в злепоставяне на 
институцията от страна на ръководството.
 Същевременно трябва да се посочи, че в научната общност съществуват крайно отрицателни 
нагласи към плагиатството и определено желание за неговото ограничаване. За наличието на интерес 
свидетелства и отзвукът в академичните среди и медиите от проведената от Съюза на учените в 
България кръгла маса за плагиатството в науката през ноември 2014 г.
 Какви мерки трябва да се осъществят за ограничаване на плагиатството?
 1. На първо място трябва да се постави пряката борба с прояви на плагиатство и на сходни с 
тях практики. Това означава още на ниво студенти да се пресичат опитите да се представят чужди 
тестове като свои (изключване на Интернет плагиатството като практика). Същото се отнася и за 
магистърските тези и за дисертациите. Възможните мерки в това отношение не са нещо необичайно, 
още повече, че съществуват и утвърдени чужди практики и технологии в тази насока.
 2. Следващата стъпка е преосмисляне на критериите за оценка на научните работи и респективно 
на кариерното развитие.
 3. Разширяване на възможността определени университетски/гилдийни органи (например 
етични комисии) да могат да налагат резултатни наказания. Това е безспорно най-добрият начин за 
регулиране на проблемите вътре в научната сфера.
 4. Въвеждане на арбитражна система, която да предотвратява обратната страна на явлението 
(оклеветяването) – възможни неаргументирани и неверни обвинения в плагиатство.  
 5. Създаване на Национална етична комисия за наука и висше образование, както и на контролен 
орган, който да наблюдава кариерното развитие. Това е особено належащо при сегашната ситуация 
на административен феодализъм, когато отделни университетски ръководства/ректори действат 
безконтролно и без ограничения.
 6. Въвеждане на строги  санкции като отнемане на звание, понижаване в длъжност, недопускане 
за определен период до конкурс, изваждане от съответния (изборен или по назначение) орган, 
изключване от съответната професионална гилдия (напр. Лекарски съюз, Дружество на физиците в 
България и др.).
 7. Обсъждане и приемане на промени в съответната законодателна материя, касаеща 
плагиатството.
 8. Може да се помисли и за наказателни (ограничителни) санкции по отношение на членове 
на журита, на други сходни органи, както и на административни органи, които възпрепятстват или 
поощряват плагиатството.
 Освен посочените мерки, успешната борба с плагиатството може да се води и чрез преосмисляне 
на критериите за оценка на научната дейност, в частност на критериите, приложими при оценяване на 
дисертации, хабилитационни и други конкурсни трудове. Това важи и по отношение на формалното 
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прилагане на критерии, с които в български условия най-често се злоупотребява – например брой 
публикации.
 Преди всичко обаче плагиатството може да бъде ограничено само при провеждане на стриктен 
контрол над процесите в научната сфера (кариерно израстване, публикационна дейност). Това 
означава не временни и отделни мерки, а обсъждане на редица промени в сега съществуващата 
организация на научната дейност.
 Решаващи за борбата с плагиатството са и два други фактора:
 1. Развитие на научната критика и рецензирането (в сравнение с чуждите научни списания в 
български условия се забелязва подценяване на рецензионните рубрики в научната периодика).
 2. Бърза реакция на всеки случай на плагиатство – чрез съответните ПР отдели на университети/
институти, както и чрез интензивен контакт с  медиите, включително и с реагиране на всяка 
паранаучна публикация в тях.

۞  ۞  ۞

 В заключение искаме да припомним, че Съюзът на учените в България в последните четири-
пет години и неговата Комисия по етика заемат активна позиция по основни спорни проблеми от 
организацията на научния живот в страната. Като обществена организация със 75-годишно активно 
присъствие в научния живот на страната, Съюзът има амбицията да бъде свързващо звено за редица 
идеи и концепции, произлизащи от националната научна общност.
 Борбата срещу плагиатството и нарушенията на научната етика са една от неговите основни 
задачи.

СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ 
СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ПОКАНА
11-ТИ „СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ“

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

(26 - 27 април 2018 г., ИБЕИ – БАН, ул. „Ю. Гагарин“ №. 2, София)

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

• БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И КОНСЕРВАЦИОННА БИОЛОГИЯ
• БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА И МЕХАНИЗМИ 
  НА АДАПТАЦИЯ 
• ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УСЛУГИ И ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
• ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГИЯ
• ЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
• ДРУГИ КОРЕСПОНДИРАЩИ НАПРАВЛЕНИЯ

Официалната покана на Организационния комитет, регистрационен талон за участие и подробна 
информация за Семинара можете да намерите на: http://www.iber.bas.bg/?q=bg
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 Въпреки огромните постижения на съвре-
менната наука, включително и на нейната органи-
зация и управление, винаги е интересно и полезно 
да се връщаме към изворите на тези дейности, да 
си припомняме първите опити за научно общува-
не и сътрудничество, за началните форми на уп-
равление на интелектуалната дейност на обще-
ството. Утвърдено е становището, че историческо-
то разглеждане на тези въпроси трябва да започва 
от Древна Гърция, от древногръцката философия, 
поставила начало на европейската култура.
 Общественият преврат, който положил края 
на родово-общинния строй в Гърция, бил съпро-
воден и с революция в областта на мисленето, с 
възникването на античната наука. Именно древно-
гръцката култура и философия е била онази бла-
гоприятна почва, която последователно е подхран-
вала всички мислители през следващите хилядо-
летия.
 Подобни твърдения обаче биха били не-
пълни и неверни, ако не надникнем в онези вре-
мена и събития, които са предшествали появата 
на древногръцката наука. Известно е, че първите 
сведения за света са били събрани преди около 
5000 години от цивилизациите в Древен Египет 
и Вавилон. Именно там са били направени пър-
вите описания на звездното небе, на движенията 
на Слънцето, Луната и планетите. Наблюденията 
на небесните светила подсказали методи за измер-
ване на времето. В онези земи са били заложени 
основите на геометрията, на алгебрата; там е въз-
никнала идеята за числата и основните операции 
с тях.
 Признавайки тези постижения, трябва да 
изтъкнем, че вавилонската и египетската наука са 
възникнали заради практическите нужди на оне-
зи общества, за развитието на земеделието, зана-
ятите и търговията. „Теоретичното“ осмисляне на 
натрупаните наблюдения било в рамките на вярва-
нията за съществуване на духове и на митология-
та – измислен свят, управляван от боговете. Зато-
ва някои специалисти сравняват създадената във 
Вавилон и Египет математика с алхимията, като 
предшественик на химията [1].

 Древните гърци започнали да се занимават 
с математика приблизително шест века преди но-
вата ера, като я превърнали в средство за опозна-
ване на Природата. Те успели да се издигнат над 
нивото на вавилонската и египетската наука и да 
си поставят задачата за разбиране на Природата 
без привличане на тайнствени сили. (В това отно-
шение те се издигат и над нивото на много съв-
ременници, които още вярват в божествени сили, 
управляващи Природата, включително и живота 
на хората). 
 Възникването и използването на математи-
ката позволили да се направи първата огромна 
крачка в изучаването на света. Най-напред тя по-
могнала да се уточнят и разширят знанията, натру-
пани от наблюденията, а по-късно – да се открият 
важни явления, недостъпни за сетивните органи 
на човека. Именно на древните гърци принадле-
жи заслугата в разбирането, че математиката дава 
възможност да се разпространят знанията извън 
границата на сетивния опит.
 Като една от най-ранните форми на древно-
гръцката философска школа е признат Питаго-
рейският съюз, основан от легендарния Питагор. 
Неговата биография е обвита в легенди, както е 
характерно за много от древните мислители. Това, 
разбира се, е признание за онази роля, която тези 
личности са изпълнявали в прогреса на ранната 
цивилизация. В някои легенди Питагор е предста-
вен като наследник на Аполон – Богът-прорицател, 
Богът на мъдростта. Други свързват произхода му 
с митичния Херакъл – син на Зевс, извършил 12 
подвига в полза на хората. Сведенията, които ще 
изложа в настоящата статия, са заимствани от ли-
тературни източници, посветени на философията 
и историята на физиката [ 1– 5].
 Сравнително достоверно е известно, че Пи-
тагор е роден през 582 г. пр.н.е. на остров Самос 
(Егейско море). Произхождащ от аристократичен 
род, той е имал възможност да посети някои от 
страните на Изтока, където усърдно е изучавал 
тяхната мъдрост. Има сведения, че е живял над 20 
години в Египет и над 10 години във Вавилон. В 
продължение на тези 30 години той успял да про-
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СВЕТОВНА	НАУКА

7НАУКА – кн. 2/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

никне в съкровищницата на „източната наука“ и 
да усвои значителна част от нея. Има предположе-
ние, че дори е бил приет в кастата на египетските 
жреци.
 Друго интересно предположение е, че Пита-
гор е бил ученик на Талес Милетски (624 – 547 г. 
пр.н.е.) или на един от неговите последователи 
– Анаксимандър (611 – 549 г. пр.н.е.). Заслугата 
на Талес Милетски и неговите последователи е в 
това, че са подкопали доверието към фантастич-
ните обяснения на Вселената със съществуването 
на свръхестествени сили. Водеща идея в тяхното 
разбиране за Вселената била убедеността в нейна-
та материална първооснова, в нейната познавае-
мост и достъпност за човешкия разум. Но тяхната 
методология била лишена от математически съо-
бражения и доказателства, поради което съдържа-
ла някои наивни и неверни представи за строежа 
на Вселената. Като следващо звено във форми-
ращата се антична философска мисъл, „питаго-
рейското учение … трасира  пътя от Милетската 
школа към класическия обективен идеализъм, на-
белязва прехода от натурфилософията на първите 
древногръцки мислители към философския идеа-
лизъм“ [2].
 Вече в зряла възраст (около 50-годишен) 
Питагор избягал от остров Самос заради полити-
ческата тирания, установена там. Преселил се в 
земите на „Велика Гърция“ (Южна Италия) и се 
установил в ахейската колония Кротон. Именно 
там Питагор основал своята философска школа, 
станала известна с неговото име. Нека отбележим, 
че Питагорейската школа се смята за „първата ор-
ганизирана форма на научен и философски живот 
в античния свят“ [2].
 Преди да разгледаме схващанията и пости-
женията на питагорейците, интересно е да се за-
познаем с някои от особеностите на техния съюз, 
в някои отношения наподобяващ на по-късно съз-
давани секти. Не случайно наричат този съюз още 
„братство“, в което научните изследвания били 
съчетавани с мистични ритуали. Това „братство“ 
представлявало и „своеобразен политически клуб, 
религиозна община и философска школа“ [2]. За-
твореният характер на Питагорейския съюз се 
обяснява с условията на неговото съществуване 
в епохата на тиранията, установена от Поликрап 
Самоски.
 В школата на Питагор се придавало огромно 
значение на личния авторитет на нейния ръково-
дител. Когато се позовавали на негови думи, под-
чертавали: „Самият той каза това!“. Указанията му 
били приемани като „слова на Бога“. Приемането 

в Съюза ставало след продължителни и строги из-
питания. Те включвали петгодишно мълчание и 
пълно подчинение, участие в ритуали и др. След 
като способността на кандидатите за самоотрича-
не била доказана, те били приемани.
 Стремежът към „добродетели“ бил главно-
то изискване към приетите вече членове на съюза. 
На първо място, сред „добродетелите“ стояло по-
слушанието, т.е. съблюдаване на „съюзна дисци-
плина“ (и по наше време имаше такива „съюзи“!).
 Към добродетелите се числили също раз-
лични изисквания от битов характер. Питагорей-
ците живеели заедно, хранели се заедно; денят им 
преминавал в разходки и беседи. В обучението 
се придавало особено значение на заниманията 
с математика, музика и физически упражнения 
(прилича ми на смес от математическа гимназия, 
музикално училище и техникум по физкултура). 
С особеното си чувство за хумор известният фи-
зик нобелист Леон Ледерман  описва аскетичния 
начин на живот на питагорейците [6]. Техният „...
живот се подчинявал на система от маниакални 
табута. Те отказвали да ядат боб, да вдигат из-
тървани на земята предмети. Когато се събудели 
сутрин, полагали специални усилия да разгладят 
постелята си, за да премахнат отпечатъците от 
своите тела. Вярвали в превъплъщението и отказ-
вали да ядат или бият кучета, тъй като те можели 
да се окажат отдавна починали техни приятели… 
Питагорейците носели музикални инструменти на 
своите сбирки, които се превръщали в джем-сей-
шъни“ [6].
 Според преданията, обществото на пита-
горейците бързо се разраснало (винаги е имало 
хора, мечтаещи за аскетичен начин на живот) и 
придобило политическата власт в Кротон, както 
и в някои съседни градове. С това те предизвика-
ли завист и вражда от страна на противниковите 
партии (позната история!). Враждата прераснала в 
стълкновения, в резултат на които питагорейците 
загубили властта. Според някои източници, в тези 
стълкновения загинал и самият Питагор. Според 
други, той успял да избяга в Метапонт. Там се 
заселил в храма на музите и умрял доброволно, 
като се подложил на гладна смърт (500 г. пр.н.е.). 
Смърт, достойна за философ! (Любопитно е, че 
именно Питагор е въвел термина „философ“ – 
така той наричал себе си. Преди него учените в 
Древна Гърция се наричали „софисти“ (мъдреци), 
а терминът „философия“ означава „любов към 
мъдростта“).
 Питагорейската школа продължила да съ-
ществува и след смъртта на ръководителя си. С 
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нейното име са свързани имената на Филолай 
(края на V – началото на IV в. пр.н.е.), на знаме-
нития философ Сократ (470 – 399 г. пр.н.е.), както 
и на астронома Аристарх Самоски, живял в края 
на IV в. и първата половина на III в. пр.н.е. Сега 
нека преминем към разглеждане на постиженията 
на Питагор и питагорейците.
 Най-напред да споменем за още едно пре-
дание, което характеризира стила и традициите 
на този прословут „Съюз“. Разказват, че според 
законите на питагорейците, всички получени от 
тях резултати били приписвани на Учителя. Това 
е твърде вероятно, като се има предвид огромния 
авторитет на Питагор. Освен това, и по наше време 
сме свидетели на подобно обезличаване на мно-
го хора за сметка на авторитета на една личност. 
ХХ-ят век предложи много примери в това отно-
шение: Ленин олицетворяваше Партията; Хитлер 
– държавата; на Сталин приписаха приноси в ези-
кознанието; на Брежнев – в литературата –  и др., 
и др. И в нашия двор (т.нар. „научни работници“) 
понякога се наблюдава подобно обсебване на тру-
да на цели колективи (институти, секции, катедри) 
от страна на техните ръководители. Оказва се, че 
традициите на питагорейците са много устойчи-
ви.
 Най-важната идея, възникнала в питагорей-
ската школа, е идеята за съществуване на строги 
количествени закони в Природата. Тази идея е ста-
нала ръководна в развитието на естествознанието, 
особено във физическите изследвания. За разлика 
от йонийците, които търсели единството в При-
родата в нещо материално (по-точно, веществено 
– земя, въздух, вода и огън), Питагор и питагорей-
ците учили, че в основата на всичко стоят числата 
и че цялата Вселена е хармония на числата.
 Централен пункт във философията на пи-
тагорейците е божествената роля на числата [3]. 
Именно числата управляват света: всяка вещ и 
всяко явление може да се изрази чрез числа. В 
тази философия числата имат значение не само 
като математически символ, те се възприемали не 
просто като количествена характеристика, а и като 
всеобща същност на нещата и явленията в дейст-
вителността [2].
 Идеята на питагорейците за числата пред-
ставлява ново, оригинално схващане, дълбоко об-
общение и вътрешен синтез на определени пости-
жения на античната наука [2].
 Обожествявайки числата, питагорейците 
им приписвали някои мистични свойства, търсе-
ли в техните съчетания тайнствен смисъл. Но ако 
се отърсим от мистицизма в тяхната философия, 

трябва да признаем, че те първи са въвели идеята 
за количествени закономерности в природните яв-
ления. Въпреки че по-късно тази страна на тяхна-
та философия е официално отхвърлена, идеята за 
мистиката на числата се оказала твърде устойчи-
ва. Тя и до днес фигурира в ежедневието на хората 
(например „фаталното“ число 13), в астрологията 
и др.
 Количественият анализ на явленията посте-
пенно се превръща в основа за научно описание 
на Природата. Пръв пример за такова описание са 
дали самите питагорейци чрез откритието, че дъл-
жините на струните, звученето на които дават хар-
монични интервали, се отнасят като прости цели 
числа (2:1, 3:2, 4:3). За това откритие съществува 
още една легенда (подобно на легендите за „вана-
та“ на Архимед и „ябълката“ на Нютон).
 Разказва се, че веднъж, минавайки покрай 
ковачница, в която няколко работници ковали же-
лязо, на Питагор направило впечатление, че чуко-
вете издават хармонични тонове, а именно: окта-
ва, квинта и кварта. Влизайки в ковачницата, той 
се убедил, че различието в тоновете зависи от раз-
личното тегло на чуковете. По-конкретно, най-ле-
кият от тях имал 1/2, следващият 2/3, а третият – 
3/4 от теглото на най-тежкия чук. Връщайки се у 
дома, Питагор опънал четири шнура с еднаква де-
белина и на тях прикачил гири със същите теглов-
ни отношения, както при чуковете в ковачницата. 
При докосванията на шнуровете, те издавали съ-
щите музикални интервали, както и чуковете. По 
такъв начин Питагор успял да сведе хармонични-
те интервали до числени отношения. Затова е при-
ето да се смята, че именно той е положил началото 
на учението за хармонията. 
 Да се върнем на питагорейското верую: 
всички неща са числа. Особено високо те оценя-
вали числата 1, 2, 3 и 4 [1]. Те образували т.нар. 
„тетрактис“ (четворка). Природата се състои от 
четворки, смятали питагорейците: четири са ге-
ометричните елементи (точки, линии, повърхни-
ни и обеми), четири са и материалните елементи 
(земя, въздух, огън и вода).
 Има предание, че дори клетвата на питаго-
рейците била свързана с тетрактиса: „Кълна се в 
името на Тетрактис, изпратен отгоре до нашите 
души. В него е източника и корена на вечно цвету-
щата Природа“ [1].
 Четирите числа, които образували тетракти-
са, сумарно дават числото десет (1+2+3+4=10). За-
това питагорейците провъзгласили числото 10 за 
идеално число и виждали в него символ на целия 
свят.
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 Математичният подход на питагорейците 
за обяснение на природните явления може да се 
оцени като уникално постижение на античната на-
ука. „Питагорейците гениално прозират вътреш-
ните потребности от математическо знание, които 
имат отделните клонове на науката. Чрез техните 
действия се извършва коренен поврат в отноше-
нието към математиката.“ [2]. Преди тях матема-
тиката имала предимно приложен характер, из-
ползвала се основно в търговията. По думите на 
древни автори, Питагор освободил математиката 
от „службата ѝ при търговците“ и я превърнал в 
методология на природните науки.
 Можем да посочим като частен случай на 
този поврат теоремата за страните на правоъгъл-
ния триъгълник (позната на всички ученици като 
„теорема на Питагор“). Смята се, че в някои из-
точни държави са познавали (въз основа на прак-
тични нужди) съотношенията между страните на 
правоъгълния триъгълник. Питагор е дал първото 
строго математическо доказателство на тези съот-
ношения. Явно, самият той е оценил високо това 
свое откритие, защото, според преданието, той го 
ознаменува, като заклал сто вола в жертва на бого-
вете (т.нар. „хекатомба“).
 Хиляди години по-късно не по-ниска оцен-
ка на това постижение дава Хегел, който определя 
постъпката на Питагор като празненство на зна-
нието над невежеството (воловете).
 Особено внимание заслужава схващането 
на питагорейците за системата на света. Всички 
учения дотогава поставяли Земята в центъра на 
Вселената, при това – неподвижен център. Пита-
горейците първи дръзнали да допуснат, че Земя-
та се движи. Друга тяхна заслуга е представата за 
сферичната форма на Земята.
 Не може да не се възхищаваме на тези техни 
представи, появили се хиляди години преди хо-
рата да предприемат околосветски пътешествия. 
Предполага се, че известна роля за възникване 
на идеята за сферичността на Земята са изиграли 
морските пътувания. (И досега в училище се раз-
казва за това, как най-напред се вижда мачтата на 
приближаващия кораб и след това се появява не-
говият корпус). Наблюденията на лунните затъм-
нения също са били в полза на сферичната форма 
на Земята. Наред с тези аргументи, определена ев-
ристична роля за предположението е изпълнявал 
и принципът за съвършенство, изискването за гео-
метрична хармония, водещи във философията на 
питагорейците. Като геометрична фигура сферата 
се приема за най-съвършена. Затова, търсейки съ-
вършенство в творението на света, питагорейците 

приписвали на Земята най-съвършената форма – 
сферичната. Тези съображения били пренесени и 
по отношение на строежа на цялата Вселена.
 Именно на питагорейците принадлежи пър-
вата хипотеза за строежа на Вселената. Тя може 
да се нарече пироцентрична, тъй като в центъра 
на Вселената те поставили най-чистото от всички 
вещества – огъня. Цялата постройка на Космоса е 
подчинена на изискването за съвършенство. Всич-
ки известни небесни тела са разположени в сфери, 
които се въртят около Централния огън. Сферите 
са разположени последователно така: на Земята, 
на Луната, на Слънцето, на планетите и на непод-
вижните звезди.
 Но в тази постройка питагорейците видели 
нещо несъвършено. Земята, Луната и Слънцето
заедно с известните пет планети (Меркурий, Вене-
ра, Марс, Юпитер и Сатурн) и сферата на непод-
вижните звезди давали числото 9, което се смята 
за несъвършено. За да направят постройката на 
Вселената съвършена, питагорейците добавили 
още едно небесно тяло, което нарекли противозе-
мя („антиземя“). Към тази съвършена система, от-
говаряща на идеалното число „десет“, била доба-
вена още една догадка: както Централният огън, 
така и антиземята са невидими, тъй като ние, 
хората, обитаваме онази част на Земята, която е 
обърната в противоположната на тях страна. 
 Както се вижда, космологията на питаго-
рейците представлява смес от гениални догадки 
и теоретични спекулации с числа. Априорният 
характер на тази космология може да се оправдае 
със зачатъчното състояние на наблюдателната ас-
трономия по онова време. По същество Питагор 
прави преврат в областта на астрономията – с 
твърдението, че Земята има сферична форма и със 
създадената от него картина на света.
 Друго интересно допускане на питагорейци-
те било, че в своето движение планетите (и въоб-
ще небесните тела) издават звуци. Височината на 
тези звуци зависи от скоростта на движение, а тя 
се определя от разстоянието до централния огън. 
Колкото по-далече от центъра отстои планетата, 
толкова по-нисък е нейният звук. Комбинацията 
на всички звуци представлява вселенска мело-
дия, известна като „музика на сферите“. Косми-
ческата мелодия е недостъпна за хората, тя е до-
ловима единствено от Питагор. Естествено, той е 
Бог! Въпреки това ограничение, което засяга нас, 
простосмъртните, идеята за „музиката на сфери-
те“ заслужава адмирации заради емоционалната 
си същност.
 По същество пироцентричната система на 
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питагорейците е близка до хелиоцентричната. 
Най-важното в тази система е, че Земята не е не-
подвижна и не е център на Вселената. Приблизи-
телно три столетия по-късно Аристарх Самоски 
направил съществени поправки в системата на 
питагорейците. Той изхвърлил от нея централния 
огън, както и противоземята. В центъра на Все-
лената поместил Слънцето. Така била построена 
първата хелиоцентрична система. Тя може да се 
смята за един от върховете на древногръцката на-
ука. Но заради изключителната смелост на автора, 
той бил обвинен в богоотстъпничество и бил при-
нуден да напусне Атина.
 Нека добавим и това, че питагорейците раз-
глеждали света като жив организъм и хармонич-
но единство, подчинено на собствените си зако-
номерности. Според тях, Космосът е хармонично 
цяло, което напомня на живия организъм, органи-
те на който функционират в пълна съгласуваност 
помежду си. Но за разлика от живото тяло, Космо-
сът е вечна природа, най-съвършеното и красиво 
място. Мисля си, че съвременните еколози има 
какво да заимстват от вижданията на питагорей-
ците за Природата!
 От изложеното личи, че питагорейската на-
турофилософия представлява смесица от научни 
схващания и гениални прозрения, както и от пър-
вобитни вярвания и митологични представи. Сла-
бите страни на тази философия са исторически 
оправдани, а като цяло тя има фундаментално зна-
чение в историята на науката и представлява гран-
диозна програма за по-късните научни изследва-
ния.
 Въпреки повърхностния характер на питаго-
рейската натурфилософия, трябва да се признае, 
че нейните привърженици са създали две учения, 
първостепенното значение на които е било раз-
брано много по-късно: първото, че Природата е 
устроена на математически принципи, и второ, че 
числовите съотношения са основа и инструмент 
за опознаване на порядъка в Природата.
 Нека още веднъж повторим: в основата на 
питагорейското учение стоят числата – боговете, 
звездите и планетите, всички предмети и съще-
ства на Земята, хората и техните творения, както 

и техните души – всичко е числа! Но това не са 
числата, с които си служат търговците и бакалите. 
Това са „живи“ числа, които определят реда и хар-
монията в света.
 Влиянието на Питагор върху мисленето и 
за развитието на науката продължило през след-
ващите столетия и хилядолетия. Дори в епохата 
на Галилей наричали учението за движението на 
Земята „питагорейско учение“.
 Наричат Питагор „първия космически чо-
век“. Той заслужава това звание, освен заради 
научните си постижения, още и заради това, че е 
предал на думата „Космос“ днешното разбиране. 
Преди него в тази дума са влагали усещането за 
ред и красота, имайки предвид обкръжаващия ни 
свят. Питагор разширил и обогатил това разбира-
не, като нарекъл „Космос“ цялата Вселена – от хо-
рата на Земята до вихрено танцуващите звезди.
 Колкото и да ни е трудно днес да се издиг-
нем емоционално на равнището на питагорейци-
те, трябва да се гордеем, че чрез тяхното разбира-
не ние сме приобщени към безкрайната Вселена. 
Всички ние сме космически хора! Това разбиране 
ни сродява със звездите и наред с това определя 
главното изискване към нас, хората (независимо 
дали сме най-съвършеното творение на Вселената 
или не): да се грижим за запазването на реда, кра-
сотата и хармонията в света – както заобикалящия 
ни, така и незримия – безкрайно големия и без-
крайно малкия Космос.
Литература:
1. Клайн, М. Математика, поиск истины (превод 

от английски), Москва, „Мир“, 1988.
2. Радев, Р., Ел. Панова. Велики философи. Со-

фия, „Просвета“, 1999.
3. Кудрявцев, П. С. Курс истории физики, Мос-

ква, „Просвещение“, 1974.
4. Дорфман, Я. Г. История на физиката. Т. І (пре-

вод от руски), София, „Наука и изкуство“, 
1980.

5. Розенберг, Ф. История физики. Ч. І, Мос-
ква-Ленинград, Гос.техн.-теор. изд., 1934.

6. Ледерман, А., Д. Теръси. Частицата Бог. Со-
фия, изд. „Просвета“, 1997. 

THE SCIENTIST, WHO REPLACED GODS WITH NUMBERS, AND MYTHES – WITH SCIENCE
Nikola Balabanov

Abstract
 Pythagoras is the creator of the first organized form of science in the ancient world. He carefully studied 
the natural phenomena accumulated by ancient civilizations and systematized them. A unique achievement 
of Pythagoras and his school is the idea of the role of numbers and mathematics to explain the phenomena in 
Nature. Pythagoras is the author of the first scientific hypothesis about the world‘s design, a prototype of the 
heliocentric system. His teaching has influenced the development of science over the next millennium.
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кола Михайловски и Иван Данев, които получават 
назначение като преподаватели в курса и образу-
ват управителен съвет. Броят на преподавателите 
е установен случайно без търсене на символика, 
както е видно от запазено в музея на Софийския 
университет писмо на Константин Иречек2  до 
Никола Лазаров, главен инспектор на държавни-
те училища в Министерството на народното про-
свещение, написано в отговор на отправената му 
покана от 24 декември 1888 г. – да бъде един от 
преподавателите във Висшия педагогически курс. 
В писмото си Иречек подчертава, че не може да 
даде „положителен отговор“ в момента, но про-
дължава да следи „с голямо внимание развитието 
на българския народ, доколкото може да се следи 
отдалеко“ и знае за отварянето на Висшия педа-
гогически курс. Наясно е, че най-голяма трудност 
ще бъде намирането на преподаватели, но заявява 
категорично, че „събирание на голямо число чуж-
денци е всякога лошо“. Невъзможността да отго-
вори положително на отправената покана Иречек 
мотивира с няколко причини. На първо място, той 
подчертава, че познава България от 1884 г., но  
изминалите пет години „трябва да са променили 
държавата и обществото доста много“. На второ 
място, отказът на чешкия историк е продиктуван 
от дълбокото убеждение, че полагането на основи-

НОВИТЕ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ

Доц. д-р Анна Ангелова,
Университетска  библиотека 

„Св. Климент Охридски“

 В историята на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ първите седем препода-
ватели и изтъкнати дейци на българската про-
света и наука остават като духовните стожери 
на българското академично образование. В об-
ществената памет те се приемат  като „новите 
седмочисленици“, които отварят забележител-
на страница в българската културна история. По 
повод честването на 130-ата годишнина от съз-
даването на Алма матер, на 15 февруари 2018 г. 
в Университетската  библиотека „Св. Климент 
Охридски“ беше открита изложбата „Новите 
седмочисленици“.

 Създаването на първия български Универси-
тет е определящ фактор за развитието на българ-
ския духовен градеж след Освобождението. Иде-
ята за българско училище за „висока наука“ има 
дълбоки корени. За нея ратуват редица възрож-
денци, сред които В. Априлов, Ив. Селимински, 
Н. Бозвели, И. Макариополски, К. Фотинов и др. 
Българското висше образование прохожда едва 
през 1888 г. с отварянето на Висшия педагогически 
курс в София. Началото е трудно, твърде скромно 
и лишено от всякаква показност1. Както отбеляз-
ва в спомените си Александър Теодоров-Балан, 
преди още да е „развойничен“, на 28 септември е 
изненадан с писмо от Министерството на просве-
тата, с което е уведомен, че е върнат отново като 
учител в мъжката гимназия и е назначен за предсе-
дател и „член на комисия от седем души, на която 
се възлага да проведе в изпълнение министерска 
заповед за отваряне от 1 октомври 1888 „Висши 
педагогически курс“ в София с първия му отдел 
историко-филоложки“ [2, c. 112]. Направена е 
първата крачка за конституиране на висше учили-
ще, а тежкият товар на пионери на прохождащото 
университетско образование у нас ляга върху пле-
щите на „новите седмочисленици“ – Александър 
Теодоров-Балан, Любомир Милетич, Иван Геор-
гов, Станимир Станимиров, Йосиф Ковачев, Ни-

1 Както отбелязва Ив. Георгов, сам министърът изразил желание „да не става то тържествено”, а само „да 
се осветлят учениците върху целта на курса, смисъла на преподаванията и задълженията на учениците по 
изпита, па и върху техните отношения спрямо учението и властите на курс“ [1, c. 21].
2 Писмо на Константин Иречек от 28. 02. 1889 г.
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те на висшето образование в страната трябва да е 
дело на самите българи, защото „всеки чужденец, 
когото ще вземете на това место, ще гледа да пази 
интересите на своята домашна индустрия и неин 
[извоз]. Заради това гледайте пò със внимание да 
образувате свои домашни специалисти, като гле-
дате на всичко с български очи“.
 Връщайки се към „отварянето“ на курса, Ба-
лан специално подчертава, че за разлика от своя 
предшественик, министър Георги Живков прис-
тъпва с основаването на курса „към създаване на 
университет, в разлика от курса, какъвто бе тък-
мил преди него министър Иванчев“, който като 
френски възпитаник  имал идея да създаде в Со-
фия „заведение за учители в долна гимназия, по-
добно на славните френски Ecoles Normales“ [2, 
c. 116-117]. За нуждите на курса е определено по-
мещение в придадената към мъжката класическа 
гимназия сграда – „гола, без чинове и маси, без 
всяка друга покъщнина и учебни помагала”, неза-
висимо от намеренията “след ден-два в нея да се 
почва висока наука“ [2, c. 116]. Като отговорник 
за изпълнението на министерското разпореждане, 
който трябва да „утъкми“ учебното заведение, Ба-
лан „търчи по разни училища“ и събира „излише-
ци от чинове“, в неволята е и столар, и тапицер, 
и писар. Още от самото начало както според съ-
ществуващите наредби, така и според характера 
на преподавания материал, на учениците се гледа 
като на студенти.
 На 3 октомври 1888 г. започват официално 
преподаванията, за които постепенно се устано-
вява „означение лекции“, а за преподавателите се 
налага „означение професори“. Курсът на обуче-
ние е обявен като двегодишен, но преди да изтече 
първото полугодие от първата година излиза за-
кон, по силата на който „Висшият педагогически 
курс“ се преименува на „Висше училище“ с триго-
дишен курс на обучение. Новите „университетски 
седмочисленици“ четат лекции по българска и 
славянска филология, политическа и културна ис-
тория, философия и педагогика, както и класиче-
ски и нови езици.
 Александър Теодоров-Балан (1859 – 1959) е 
един от най-ярките и самобитни  български учени. 
Роден в с. Кубей (Бесарабия), учи в гимназията в 
Болград, след което следва славистика в престиж-
ните университети в Прага и Лайпциг. Доктор на 
Пражкия университет от 1884 г., първи ректор на 
Висшето училище и основател на Университет-
ската библиотека. Избиран е за ректор в три ман-
дата (1888/1889, 1896/1897, 1902/1903). Приет е 
за редовен член на Българското книжовно друже-

ство от 1884 г. и действителен член на Българския 
археологически институт от 1922 г. Титуляр е на 
Катедрата по българска и славянскa литература 
от 1893 г. до 1934 г. Избран е за Почетен доктор 
на Софийския университет през 1939 г. Във Вис-
шето училище и Университета чете курсовете: 
Българска литература; Славянски литератури; 
Българска граматика, българска реч; Периоди на 
българската книжнина; Наука за езика и др. Вещ 
събирач на книжовно градиво, Балан е сред ос-
новоположниците на българската филологическа 
наука. Посвещава повече от седем десетилетия на 
изследването на българския книжовен език и има 
огромна заслуга за теоретичното изучаване на не-
говия граматичен строеж, както и за създаването 
на български тълковен речник. Работи активно в 
областта на историята на българския книжовен 
език, на българската диалектология и за установя-
ването на „разумен, научно оправдан, съвременен 
правопис“. Автор е на първата научна история на 
българската литература – „Българска литерату-
ра: ръководство за средни и специални училища“ 
(1896), както и на редица изследвания върху бъл-
гарската литература след Освобождението. Увле-
чението му „в значението на книгописа за книжна 
история“ [2, c. 95] определя трайния му интерес 
в областта на библиографията и ревностното съ-
биране на „книжовно градиво“. Той е един от съз-
дателите на Българския библиографски институт, 
а с капиталния си труд – „Български книгопис за 
сто години 1806 – 1905“ (1909) полага основите 
на българската ретроспективна библиография. 
Александър Теодоров-Балан оставя огромно по 
обем научно творчество. Пълната библиография 
на трудовете му съдържа повече от 866 заглавия 
на книги, студии, статии и бележки, от които 310 
са посветени на българския език“ [3, c. 151].
 Основоположникът на сравнителното сла-
вянско езикознание в България Любомир Миле-
тич (1863 – 1937) е роден в гр. Щип (Македония). 
Завършва Загребската класическа гимназия през 
1882 г. Следва славянска филология в университе-
тите в Загреб и Прага от 1882 до 1885 г. Доктор по 
философия и славянска филология на Загребския 
университет. На трети октомври 1888 г. открива 
занятията във Висшия педагогически курс като 
извънреден преподавател по славянска филология 
с лекция, посветена на старобългарския език. Ос-
тава на работа в университета до пенсионирането 
си през 1934 г. Във Висшето училище и Универси-
тета чете курсовете: История на българския език; 
Сравнителна граматика на славянските езици; 
Теория на основите; Старобългарска фонетика и 
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морфология; Старобългарски синтаксис; Българ-
ска диалектология; Славянска етнография. Изби-
ран е два пъти за ректор през учебните 1900/1901 
и 1921/1922 год. От 1898 г. е действителен член 
на Българската академия на науките (председа-
тел на БАН от 1926 д. до смъртта си). Член е на 
редица академии и научни дружества – почетен 
доктор (honoris causa) по славянска филология на 
Харковския университет, дописен член на Руска-
та академия на науките в Петроград, на Руското 
историческо общество, на Полската академия на 
науките в Краков, на Чешката академия на науките 
в Прага, на Югославянската академия на науките 
в Загреб, на Чешкото научно дружество и на Чеш-
кото етнографско дружество в Прага, на научното 
дружество „Шевченко“ в Лвов, на Маджарското 
етнографско дружество в Будапеща и на Руския 
археологически институт в Цариград. Почетен 
член и на Италианския институт за Източна Евро-
па в Рим.
 Иван Георгов (1862 – 1936) – основополож-
никът на съвременното философско образование в 
България, е роден в град Велес (Македония). Учи 
в австрийската столица във Виенското граждан-
ско и Виенското педагогическо училище. Следва 
философия в университетите в  Йена и Женева от 
1883 до 1888 г. След дипломирането си е извънре-
ден преподавател по философия и педагогика във 
Висшето училище, след това и редовен професор 
и титуляр на катедрата по история на философия-
та. В университета   работи до пенсионирането си 
през 1934 г. Чете основни курсове в различни об-
ласти: Психология; Естетика; Логика; Педагогика; 
Дидактика; Етика – принципи на морала; История 
на древната философия; История на новата фило-
софия до Канта; История на немската философия; 
История на френската философия през XVIII и 
XIX в.; История на английската философия през 
XIX  в. и др. Избиран е за ректор на университета 
пет пъти (1891/1892 г.; 1898/1899 г.; 1905/1906 г.; 
1916/1917 г. и 1918/1919 г.), както и два мандата 
за декан на Историко-филологическия факултет. 
Действителен член на Българската академия на 
науките от 1902 г. и член на редица международни 
научни институти.
 Йосиф Ковачев (1839 – 1898) е виден об-
щественик, политик и педагог. Роден е в гр. Щип, 
Македония и до 1860 г. учи в родния си град. След 
това, през 1863 г., завършва Белградската семина-
рия и продължава образованието си в Духовната 
академия в Киев, където се дипломира през 1868 г. 
Работи като учител в различни селища в Македо-
ния и като главен учител в Габрово (1868/1869 г.). 
Заема различни административни длъжности – 

училищен и губернски училищен инспектор в Со-
фия, началник на отдел „Народно просвещение“ в 
Пловдив. След Освобождението участва активно 
в политическия живот и в изграждането на новата 
българска образователна система. Йосиф Ковачев 
е също така и депутат от Великото учредително 
събрание в Търново, председател на губернския 
съвет, главен секретар на Държавния съвет и не-
гов член, чиновник при дипломатическото агент-
ство в Цариград и финансов администратор на 
техническата комисия, отговорна за построяване-
то на жп линията Цариброд – Вакарел. Действите-
лен член на Българското книжовно дружество от 
1884 г. В периода 1886 – 1887 е кмет на София. 
Работата му във Висшето училище като извънре-
ден преподавател по педагогика продължава от 
1 октомври 1888 г. да смъртта му – 31 октомври 
1898 г. Преди да постъпи като преподавател във 
Висшето училище, разработва различни методи-
чески ръководства, помагала и учебници, свърза-
ни с въвеждането в българското училище на т.нар. 
„звучна метода“: „Школска педагогия или мето-
дическо ръководство за учителите и управители-
те на народните школи“ (1863), преиздадена през 
1873 г. (това е първият научно подготвен учебник 
по педагогика); „Буквар за нагледна и гласна ме-
тода“ (1874); „Български буквар по звучната ме-
тода за народните школи“ (1875) и „Ръководство 
за първоначалното обучение в четенето и писане-
то по звучната метода“ (1879). Превежда книгата 
на Леон Донната „Експериментална политика“ 
(1888).
 Станимир Станимиров (1858 – 1943) е роден 
в Габрово. Първоначално учи в родния си град, а 
след това от 1875 до 1879 г. в Киевската духов-
на семинария. Завършва висшето си образование 
през 1883 г. в черковно-историческо отделение на 
Киевската духовна академия. След дипломиране-
то си се връща в България, като заема различни 
длъжности. Работи като учител и деловодител на 
Българската екзархия в Цариград. В периода 1884 
– 1886 г. е директор на Габровската гимназия, след 
това до 1893 г. е директор на Софийската мъжка 
гимназия. В спомените си Ив. Георгов отбеляз-
ва, че той е един от  инициаторите за откриване-
то на Висшия педагогически курс. През учебна-
та 1888/1889 г. чете лекции по Всеобща история. 
През 1893 г. напуска Висшето училище и работи 
като директор на Софийската мъжка и Софийска-
та девическа гимназия. В периода 1894 – 1897 г. е 
ректор на Българската духовна семинария в Цари-
град. След това в продължение на пет години от 
1910 г. до 1914 г. е частен учител и ръководител 
на средното образование в двореца, където пре-
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подава на князете Борис Търновски и Кирил Пре-
славски. След 1914 г. е секретар на Светия синод, 
отново директор на Софийската мъжка гимназия, 
където остава до 1920/1921 г. След това за по една 
година заема длъжностите директор на Етнограф-
ския музей и на Народната библиотека в София 
до 1923 г., след което се пенсионира. Във Висшия 
педагогически курс Станимиров преподава исто-
рия на старите източни народи, а след това във 
Висшето училище през 1888/1889 г. чете лекции 
по: Стара история; Гръцка история и История на 
източните народи. Той е автор на учебници и ста-
тии в областта на историята на християнството и 
на българската църковна история.
 Иван Данев (1856 – 1891) е роден в Русе. 
Първоначалното си образование получава в клас-
но училище в родния си град, а след това през 
1873 г. завършва и гимназията в гр. Табор (Чехия). 
От 1873 г. до 1877 г. е учител и театрален деец в 
Русе. След Освобождението учи във Франция и се 
дипломира през 1881 г. като специалист по право 
и административни науки. Работи като окръжен 
управител в Търново и служител в Министерство-
то на правосъдието. Член е на българското кни-
жовно дружество от 1884 г. Блестящ франкофон, 
Иван Данев преподава френски език през първата 
учебна година във Висшия педагогически курс. 
След това напуска университета и за него няма 
никакви други сведения. 
 Никола Михайловски (1818 – 1892) е роден 
в Елена, където учи първоначално, след което за-
вършва гимназия в Атина. Следва в Московския 
университет като стипендиант на Ив. Денкоглу 
при известния славист Осип Бодянски (1808 – 
1877). Дипломира се през 1848 г. и се завръща в 
родния си град, където е назначен като учител в 
класното училище. До 1867 г.  преподава в раз-
лични други градове. Дописен и почетен член е 
на Българското книжовно дружество. След Ос-
вобождението живее и работи в София. Участва 
в работата на Учредителното събрание (1881), 
член на Върховния касационен съд, директор на 
Софийската мъжка гимназия. Освен франкофон и 
успешен преводач на „Телемаха“, Н. Михайловски 

е и блестящ елинист. Неслучайно, като извънре-
ден преподавател, на него са поверени часовете по 
старогръцки език и литература във Висшето учи-
лище, а по-късно и катедрата по история. Развива 
активна журналистическа и издателска дейност на 
страниците на Цариградски вестник“ и в. „Съвет-
ник“. Прави редица преводи и работи като цензор 
на български книги и инспектор на български учи-
лища. 
 Градителите на първия български универси-
тет следват различни житейски посоки. Едни от 
тях, като Александър Тeодоров-Балан, Любомир 
Милетич, Иван Георгов и Йосиф Ковачев свърз-
ват завинаги имената си с Алма матер и оставят 
трайна следа в университетската история и съот-
ветната научна област. Други, като Станимир Ста-
нимиров и Никола Михайловски, работят според 
силите си за изграждането на първия български 
университет, но търсят изява и на други поприща. 
Иван Данев преминава епизодично през първата 
университетска година, за да остане в история-
та на университета като първия преподавател по 
френски език. Сред тях най-емблематична диря 
оставя Александър Теодоров-Балан – първият 
ректор, столетникът учен, изследовател и гради-
тел на езика ни, който дълбоко вярва в бъдещето 
на училището за „висока наука“ и независимо от 
скромното начало, положено с „43 ученика, една 
аудитория и стотина-двеста книги“, в рапорта до 
Министерството на просвещението за учебната 
1902/1903 година отбелязва: „Учителите, които са 
знаели смисъла на създаването на Висшето учи-
лище, действали са по него с всичка воля и търпе-
ние. Те са проникнати от идеята, че при каквито 
ще обстоятелства да е създадено Висшето учили-
ще, еднъж създадено, то трябва да се крепи, да се 
подобрява и усъвършава“ [4, c. 7].
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THE FIRST SEVEN LECTURERS IN SOFIA UNIVERSITY

Anna Angelova
Abstract
 The creation of the first Bulgarian University is a determining factor for the development of Bulgarian 
spiritual life after the Liberation. The Bulgarian higher education began only in 1888 with the opening of the Higher 
Pedagogical Course in Sofia. The beginning is difficult, too modest and with a lack of any display. The article is 
dedicated to the first seven lecturers - Alexander Teodorov-Balan, Lyubomir Miletich, Georgi Georgov, Stanimir 
Stanimirov, Yosif Kovachev, Nikola Mihailovski and Ivan Danev, who started the university education in Bulgaria. 
The first seven lecturers read lectures on Bulgarian and Slavic philology, political and cultural history, philosophy 
and pedagogy as well as classical and new languages.
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 Като част от програмата на българското 
председателство на ЕС на 1 и 2 февруари 2018 г. 
в София се проведоха заседания на неформалния 
Съвет по конкурентоспособност.
 Съветът по конкурентоспособност работи 
за повишаването на конкурентоспособността и 
увеличаването на растежа в ЕС в четири основни 
области на политиката: вътрешен пазар, промиш-
леност, научни изследвания и иновации и косми-
ческо пространство. В качеството си на създател 
на политиките Съветът се стреми да засили кон-
курентоспособността и растежа на ЕС. Във връзка 
с това той разглежда различни области на поли-
тиките, вкл. научните изследвания и иновациите, 
и космическото пространство, като се стреми към 
укрепване на научната и технологичната база на 
европейската промишленост с цел да се повиши 
нейната конкурентоспособност на международно 
равнище и да се стимулират растежът и създава-
нето на работни места. Съветът работи и с Евро-
пейската космическа агенция за разработване на 
европейска космическа политика. Приоритети на 
Съвета по конкурентоспособност по време на бъл-
гарското председателство в областта на научните 
изследвания и иновациите са свободният и по-ши-
рок достъп до резултатите от научни изследвания; 
удължаването на срока на програмата на Евратом 
до 31 декември 2020 г.; преодоляването на предиз-
викателствата, свързани с проекта ITER (Експери-
менталния международен термоядрен реактор); 
дългосрочната устойчивост на общоевропейските 
научноизследователски инфраструктури. Освен 
това председателството ще работи по инициа-
тивата за Европейски облак за отворена наука и 
сътрудничеството в областта на високопроизводи-
телните изчислителни технологии.
 В първия ден икономическите министри от 
страните членки на ЕС са обсъдили темата за бъ-
дещето на Европейската индустриална политика 
– тенденциите и факторите, които предопреде-
лят бъдещето на европейската индустрия, общи-
те цели и приоритети, които могат да залегнат в 
новата индустриална стратегия, за да бъде евро-
пейската индустрия конкурентна в променящата 
се глобална среда. Разисквани са ключови аспекти 

като дигитализацията, веригите за добавена стой-
ност, интеграцията на европейските компании и 
как най-успешно да се конкурират на световните 
пазари, както и ключовите базови и енергийно-ин-
тензивни индустрии, предвид важната им роля 
за цялата европейска индустрия, като специално 
внимание е обърнато на инвестициите в образо-
ванието, науката и иновациите. Това е първото об-
съждане, което залага основите на бъдеща дълго-
срочна и цялостна индустриална стратегия.
 Бъдещето на научните изследвания и инова-
циите в Европа с фокус върху инвестициите в чо-
вешкия капитал и възможностите за стимулиране 
на генерирането на иновации с цел да постигнат 
обща европейска позиция през следващите месе-
ци е темата на обсъжданията във втория ден на 
неформалната среща под председателството на 
министъра на образованието и науката Красимир 
Вълчев. Еврокомисарят по изследвания, наука и 
иновации Карлош Моедаш и министрите от ЕС с 
ресор „Научни изследвания“ са обсъдили предва-
рително зададените теми, които вълнуват всички 
страни членки на ЕС и са на дневен ред за нами-
ране на решения по проблемите на научните из-
следвания. Участие е взел като гост и президен-
тът на Европейския съвет за научни изследвания 
(European Research Council – ERC) – най-големият 
фонд в света за финансиране на научните изслед-
вания, проф. Жан-Пиер Бургиньон, който предиш-
ния ден посети Българската академия на науките, 
където представи новите програми на ERC за фи-
нансиране на проекти и изследвания. 
 „В навечерието сме на новия програмен пе-
риод, които ще продължи до 2027 г., предстои да 
бъде одобрена от ЕК новата многогодишна фи-
нансова рамка за научните изследвания, правят 
се междинни оценки на програмите в ЕС“ – заяви 
министър Вълчев в експозе по време на послед-
валата пресконференция. Поотделно и заедно сме 
изправени пред много предизвикателства, свър-
зани с миграцията, сигурността, климата, здраве-
опазването и т.н., решението на които е свързано 
с науката. В дискусиите са търсени общи подхо-
ди на базата на политиките на страните членки в 
рамките на ЕС на национално ниво за решаване 

БЪДЕЩЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА И ИНОВАЦИИТЕ 
В ЕВРОПА

Пенка Лазарова,
отг. секретар на сп. „Наука“
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на проблемите и обвързването им с финансовите 
инструменти – 9 РП и др. под.
 Не можем да си представим бъдещето през 
2027 г. с всички детайли, защото то се променя 
много бързо. Но трябва да търсим основополага-
щи неща, едно от които е системата на научните 
изследвания. Трябва да направим така, че тя да се 
модернизира, да ускорим въздействието на наука-
та и резултатите от изследванията върху индус-
трията и обществото – това е една от темите на 
обсъжданията по време на неформалната среща. 
„Трансферът на знания е основно предизвикател-
ство пред ЕС, който е световен лидер в област-
та на научните изследвания и иновации“, заяви 
министър Вълчев. В процеса на подготовката на 
Деветата Рамкова програма трябва да е налично 
допълнително изискване за увеличаване на транс-
фера на знание и увеличаване достъпа до научни-
те резултати от гражданите, фирмите и дори пуб-
личните организации. 
 Политиките на отделните страни членки и 
на европейско ниво относно човешкия капитал 
в науката – най-ценния ресурс, е другата важна 
тема, предмет на обсъжданията. Трябва да се на-
сърчават млади хора към професионална реали-
зация в областта на изследванията и иновациите. 
Усилията започват от системата на образование-
то, защото уменията, необходими за учените през 
ХХI век, не са били необходими през миналия 
век. Цифровизацията и трансформацията на цели 
икономически сектори, създаването на нови биз-
нес модели и изместването на традиционните, 
изискването за нови умения и значителният на-
тиск върху образованието и академичния сектор 
да генерират качествено и иновативно обучение 
през целия живот, поставят редица въпроси пред 
политиките за финансиране на научните изслед-
вания и иновации. За да останат младите учени да 
работят в България са важни не само материални-
те стимули, но и достъпът до научна информация, 
до научна инфраструктура, участието с други уче-
ни в мрежи, защото в днешно време един учен не 
може да постигне резултат сам, без колеги от дру-
ги страни и без бизнеса.
 През последните десетилетия България из-
живя болезнено процеса както на външна, така 
и на вътрешна миграция. Но през последните 12 
– 13 години процентът на брутния вътрешен про-
дукт у нас, измерен спрямо средната покупател-
на способност за ЕС, е увеличен. В секторите, в 

които е достигнато 70 – 75% ниво на доходите, 
както например IT сектора, имаме обръщане на 
процесите на миграция. През последните години 
има относителен политически консенсус относно 
инвестирането на повече средства в образование и 
в наука, което може да се види в областта на пред-
училищното и училищното образование и в при-
етата от Народното събрание Национална страте-
гия за насърчаване на научните изследвания. Има 
общо мнение за необходимостта от увеличаване 
на средствата за научни изследвания на европей-
ско ниво. Предстои да се приеме финансовата 
рамка във възходяща посока, няма да има „орязва-
не“ на средствата за наука.
 Като полезен „брейнсторминг“ определи 
Еврокомисарят Карлос Моедаш неформалната 
среща. Той призова за повече иновации в науката 
в ЕС. Тази тема е много важна, защото в Европа 
сме най-добрите в света във фундаменталните из-
следвания, в откриването на новото, справяме се 
много добре в трансформирането на евро в зна-
ние, но не и с трансформирането на знания в евро, 
в преобразуването на иновациите в продукти. ЕС 
инвестира 150 млрд. евро по-малко от САЩ в на-
ука и изследователска дейност. На Европа са ѝ не-
обходими повече финансови средства за наука и 
изследователска дейност, това трябва да се заяви 
много ясно във всяка страна и да залегне в новата 
Рамкова програма. 
 Никоя страна в Европа не може да се спра-
ви сама с иновациите, необходими са съвместни 
действия на европейско ниво, повече информа-
ция за програми за финансиране на научните из-
следвания и иновациите. В този смисъл ще бъде 
полезна инициативата за създаване на Европей-
ски иновационен съвет за следващата оперативна 
програма за наука и иновации, който да притежа-
ва повече средства за решаване на този проблем. 
Идеята за съвместни действия в научните изслед-
вания и иновациите в Европа кореспондира с де-
виза на Българското председателство на Съвета на 
ЕС 2018 – „Съединението прави силата“. Трябва 
не само да търсим талантите на Европа, а да ги 
създаваме днес, защото младите хора в Европа 
трябва да знаят какво да направят, за да променят 
бъдещето.
 Еврокомисарят поздрави България, която е 
била една от първите страни, които са поискали 
информация за най-добрите практики в Европа по 
отношение на научните изследвания – политики, 
инструменти и ресурси и т.н.*. 

* Повече информация за партньорската проверка на Националната програма „Наука – иновации“ можете да 
намерите в сп. „Наука“, бр. 5/2015, с. 3-9 (бел. ред.).     
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 Това не са нареждания от ЕС, а полезна 
информация, която да осигури приемственост. 
В програмата за наука, която финансира само 
най-добрите изследователи – „Хоризонт 2020“,  
участват 184 организации от България в 347 про-
ектни консорциуми. Те показват, че българските 
организации са способни да реализират резулта-
ти на световно ниво. Т.е. „най-добрите български 
учени работят с нас и това трябва да се стимулира 
в ЕС“ – заяви г-н Моедаш и добави, че вижда в 
духа на такива връзки положителното развитие на 
науката и иновациите.
 На неформалната среща е обсъдена и меж-
динната оценка на Рамковата програма „Хоризонт 
2020“, финансов инструмент, създаден с цел да 
осигури европейската конкурентоспособност на 
световно ниво, пример за насочване на научното 
финансиране към важните задачи на деня. Про-
грамата разполага със средства за финансиране в 
размер на приблизително 80 млрд. евро за периода 
между 2014 и 2020 г. Оценката показва, че така 
наречената „иновационна пропаст“ продължава 

да присъства и са необходими нови мерки за уве-
личаването на ползите от финансирането на науч-
ните изследвания и разпространението на резул-
татите от тях във всички региони в Европейския 
съюз.
 Българското председателство поставя за 
следващия многогодишен финансов период като 
приоритетни Кохезионната политика и следващо-
то поколение Структурни фондове, както и тяхна-
та синергия с Рамковата програма и „Еразъм+“ по 
отношение на изграждането на капацитет и отва-
рянето на потенциала на периферните региони на 
Европа.
 Заключението от дебатите по време на не-
формалната среща ще бъдат обобщени в доклад, 
който ще бъде представен на заседание на Евро-
пейския съвет през м. май 2018 г. Добрата нови-
на е, че има обща позиция за увеличаване на фи-
нансирането, което да залегне в новата финансова 
рамка за научните изследвания и иновациите в 
Европейския съюз.
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 Учени от Института по молекулярна биология на БАН1, съвместно с колеги от Факултета по ма-
тематика и информатика на СУ „Климент Охридски“, Макс Планк Института по молекулярна клетъчна 
биология и генетика2, Медицинския факултет на Техническия университет в Дрезден и Департамен-
та по математика на Пенсилванския университет, направиха фундаментално откритие в областта на 
молекулярната биология. Статията Protein Dynamics in Complex DNA Lesions, е отпечатана в едно от 
най-престижното списание за молекулярна клетъчна биология Mоlecular Cell3 (Impact Factor 14.7) през 
март 2018 г. от авторски колектив от 19 учени – Aleksandrov R4, Dotchev A, Poser I, Krastev D, Georgiev 
G, Panova G, Babukov Y, Danovski G, Dyankova T, Hubatsch L, Ivanova A, Atemin A, Nedelcheva-Veleva 
MN, Hasse S, Sarov M, Buchholz F, Hyman AA, Grill SW, Stoynov SS, от които 12 българи. Статията е 
избрана от списанието за „Feature article“ на броя.
 Водещият изследовател доцент д-р Стойно Стойнов е ръководител на лабораторията „Геномна 
стабилност“ в Института по молекулярна биология на БАН (ИМБ – БАН) и основните участници са 
учени от неговата лаборатория.  С тези изследвания доц. Стойнов продължава дългогодишните тради-
ции в ИМБ – БАН, който е пионер в световен мащаб на изследванията в областта на структурата на 
хроматина, репликацията и репарацията на ДНК, клетъчния цикъл и геномната стабилност в клетките 
на висшите организми.
 Мащабното изследване разкрива динамиката на 70 белтъка, участващи в поправката на ДНК, и 
предоставя възможност за изучаване механизмите на действие и за оценка на ефективността на потен-
циални противоракови препарати. Имайки предвид, че в най-добрите световни лаборатории обикно-
вено проследяват кинетиките на не повече от 10 белтъка, това изследване представлява както научно, 
така и методично постижение. В хода на експерименталните процедури човешки клетки са третирани 
контролирано с ултравиолетов лазер по такъв начин, че да се засегне малък район от клетъчното ядро. 
Облъчването предизвиква едно- и двойноверижни скъсвания, както и други изменения  в молекулите 
на ДНК, поради което се описва като комплексно увреждане, за чиято поправка се мобилизира целият 
потенциал на клетките. За да проследят механизмите на поправката, авторите са изследвали кинетиката 
на асоциация с облъчения участък на 70 белтъка, за които е известно, че играят роля при поправката на 
различни увреждания на ДНК. За целта гените на белтъците, свързани с гени с флуорeсцентни маркери, 
са клонирани в изкуствени бактериални хромозоми, след което са интегрирани в геномите на клетките. 
Веднъж попаднали в генома, тези конструкти се експресират и синтезират съответните белтъци, беля-
зани с флуоресцентни маркери, което позволява да се следи тяхното придвижване в клетъчното ядро. 
Изследването показва, че в кратки срокове след облъчването, в рамките на секунди, белтъците, които 
могат да осъществят правилно възстановяване на структурата на ДНК, каквито са участниците в про-
цесите „поправка чрез изрязване на бази“ и „поправка чрез изрязване на нуклеотиди“, се асоциират с 
увреденото място. Тъй като обаче повредата е комплексна и не може да бъде поправена само чрез тези 
механизми, след няколко минути към мястото на увреждане се отправят и други белтъци, които могат 
да възстановят физическата цялост на ДНК, но без гаранции за възстановяване на информационния 
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УЧЕНИ ОТ БАН И СВЕТОВНИ ИНСТИТУТИ ИЗСЛЕДВАХА 
ДИНАМИКАТА НА 70 БЕЛТЪКА, ПОПРАВЯЩИ ГЕНОМА

1 Институтът по молекулярна биология  е един от подкрепените български обекти в Националната пътна 
карта за научна инфраструктура на Министерството на образованието и науката и е водеща българска изсле-
дователска институция в областта на молекулярната и клетъчната биология и биохимията.
2 Институтът за молекулярна клетъчна биология и генетика на Макс Планк (MPI – CBG) е един от 84-те 
института на „Макс Планк“ асоциацията, независима, нестопанска организация в Германия. Основните из-
следователски програми на MPI – CBG са с мащаб от молекулно ниво до изследване на органели, клетки, 
тъкани, органи и организми.
3 http://www.cell.com/molecular-cell/home  
4 Интервю с младите учени Радослав Александров и Антон Дочев, съавтори в публикацията,  е публикувано 
от списанието в рубриката „Meet the authors“ (http://www.cell.com/molecular-cell/meet-the-author/aleksandrov-
dotchev).
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контекст, каквито са транслезийните ДНК  полимерази и белтъци, свързани с рекомбинацията на ДНК. 
Известно е, че основният фактор, който участва в първоначалното разпознаване на уврежданията в 
молекулата на ДНК, е ензимът полиаденозиндифосфат (ПАДФ) полимераза. Той се присъединява към 
местата на скъсване в ДНК и предизвиква специфично постранслационно модифициране на белтъците 
на хроматина в непосредствена близост до увреждането, което служи за сигнал за свързване на белтъч-
ните фактори, които осъществяват „пълната поправка“ на ДНК. За да изяснят ролята на ПАДФ полиме-
разата, авторите третират клетките с препарата BMN673 (талазопариб), който е мощен инхибитор на 
ПАДФ полимеразата и е едно от обещаващите противоракови лекарства от ново поколение. Проучва-
нето разкрива, че третирането с BMN673 драстично променя времевата рамка на натрупване на белтъ-
ците, участващи в поправката на ДНК. В този случай белтъците, отговорни за правилната поправка на 
ДНК, закъсняват да пристигнат на мястото на увреждането. Преподреждането в последователността на 
натрупване на белтъците, в резултат на третирането с BMN673, повлиява на крайния изход от поправ-
ката на ДНК и най-вероятно играе съществена роля за противораковата активност на лекарството, като 
не позволява генотоксичните увреждания в туморните клетки да се поправят ефективно. Описаният 
експериментален подход може да се използва за системна оценка на ефективността на новите поколе-
ния епигенетични противотуморни лекарства, чийто механизъм на действие понастоящем се определя 
до голяма степен интуитивно.

            „Н.“

УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Адрес: 1043 София, бул. „Цар Освободител“ № 15     Тел.: (+359 2) 846 75 84     

  Е-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg         
  Уеб: http://www.libsu.uni-sofia.bg

     Първата университетска и най-голямата научна библиотека в България e съвременен библиотечно-
информационен, културен и образователен център. Университетската библиотека осигурява достъп до 
електронни, библиотечно-библиографски и информационни ресурси и услуги:

• Единствената библиотека в България, която предлага търсене в електронен каталог, съдържащ над 
       1 180 000 библиографски записа на адрес: http://aleph.libsu.uni-sofia.bg:8991/F
• интегрирано търсене в Националния академичен своден каталог, съдържащ над 3 500 000 

библиографски записа на адрес: http//primo3.nalis.bg
• ползване на пълнотекстови дигитализирани библиотечни материали на адрес: 
       http://digitool.nalis.bg:8881/R 
• достъп до водещи научни пълнотекстови и реферативни бази данни – Science Direct, Scopus, ISI web of 

Knowledge, EBSCO, Emerald, Klower Law и др.
• изготвяне на писмени и устни библиографски справки;
• целогодишни курсове за повишаване на информационна компетентност на студенти и докторанти; 
• услуги за хора в неравностойно положение;
• доставка на документи по електронен път (Document Delivery Service ); 
• междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;
• копиране и дигитализиране на документи.
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Адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
Тел: (+ 359 2) 965 25 72
Факс: (+ 359 2) 868 6719

Научноизследователският сектор (НИС) към Технически университет – София е 
самостоятелно звено, в което се извършват научни изследвания на международно равнище и с 
признато в световен мащаб качество, доказателство, за което са редица съвместни проекти с 
партньори като Siemens, Ericsson, Microsoft, Daimler/Chrysler, AREVA	 „SPIRAL-2“, DESY,	Airbus,	
Lufthansa,	ABB,	Liebherr	  и др. В НИС се предлагат и консултантски и образователни услуги на 
местния, националния и международния бизнес.

Основните области на експертиза са:
• Автоматика 
• Информационни и комуникационни  
  технологии 
• Електроника 
• Електроинженерство 
• Енергетика и енергомашиностроене 
• Топлотехника и ядрена енергетика 
• Топлинна и хладилна техника 
• Хидроаеродинамика и хидравлични 
  машини 
• Текстилна техника и технологии

• Компютърни системи и технологии, Комуникации и комуникационна техника
• Машиностроене
• Мехатроника 
• Материалознание и теория на 
  материалите 
• CAD/CAM и технология на 
  машиностроенето 
• Транспортна техника и технологии, 
   Аеронавтика 
• Приложна математика и приложна 
  физика 
• Индустриален мениджмънт 
• Бизнес администрация
• Индустриален дизайн

 Научноизследователският сектор към най-
големия технически университет в България има 
добре развита научна инфраструктура, която е 
концентрирана в 4 центъра за върхови постижения 
и над 40 лаборатории. Това позволява да се 
осъществява трансфер на наукоемки продукти и 
технологии на национално и международно ниво. 
Привлечените средства от научноизследователска 
дейност за последните 5 години превишават 30 
млн. лв.
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УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС (УНИК) 
Технически университет – София 

 
На територията на Технически университет – София (ТУ – София) е създаден Университетски 

научноизследователски комплекс (УНИК) за иновации и трансфер на знания в областта на 
микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и виртуалното инженерство. УНИК 
е разположен в реновирания блок 8, като в близост до него е изградена нова експериментална 
площадка за изследване на енергопреобразуващи технологии за оползотворяване на ВЕИ. УНИК е 
резултат от успешното приключване на стартиралия през декември 2009 г. проект ДУНК-01/3, 
насочен към подпомагане реализирането на стратегията на ТУ – София за разширяване обхвата и 
задълбочаване на изследванията чрез синергия на изследователския капацитет и изграждане на 
необходимата инфраструктура, която да създаде условия за по-нататъшно развитие на 
фундаменталните, научно-приложните и приложните изследвания, провеждани в университета.  

УНИК предоставя всички необходими условия за значително разширяване и подобряване на 
обхвата на изследванията и дава възможност да се обединят усилията на учени от различни 
области в работата по стратегически за ТУ – София и приоритетни за България области. Това дава 
възможност да се продължат традициите на университета за развитието на иновативни и 
конкурентни технологии, създаване на нови продукти и не на последно място, изграждане на 
висококвалифицирани млади специалисти и учени. Предвижда се УНИК да играе водеща роля в 
трансфера на технологии и знания към бизнеса.  

 

 
 

  
СТРУКТУРА НА УНИК 

Освен ТУ – София като водещ партньор, партньорската мрежа на УНИК включва Института 
по механика на БАН и Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) като 
асоцирани партньори. До този момент са осъществени връзки с научноизследователски 
институции от различни области, както и с голям брой индустриални предприятия. УНИК си 
сътрудничи активно с Университета – Кардиф, Великобритания, Университета – Карлсруе, 
Германия и други научноизследователски институции от ЕС. 
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НАУКА	И	ЕТИКА

Материалите в рубриката са от Научна конференция на тема:
НАУКА И ЛЪЖЕНАУКА – БОРБА В ИМЕТО НА ИСТИНАТА,
организирана от Съюза на учените в България – Комисия по етика 
и Събранието  на  академиците  и  член-кореспондентите  на  БАН, 

с  подкрепата  на  Българската  академия  на  науките
(23 ноември 2017 г., Големия салон на БАН)

 

ДВА ПРИМЕРА ЗА ПСЕВДОНАУКА И 
НЕАДЕКВАТНОСТ, СВЪРЗАНИ С ГЕОНАУКИТЕ

Доц. д.г.н. Руслан И. Костов,
Минно-геоложки университет 

„Св. Иван Рилски“

 Увод
 Като материал за размисъл и анализ се 
представят два случая, които може би изглеждат 
в различен ракурс, но на практика са обединени 
от следните общи показатели: тотално пренебрег-
ване на науката и научната среда; неправомерно 
изразходване на държавни средства от некомпе-
тентни или неадекватно оценяващи идеи, обекти 
и проекти лица; липса на своевременна адекват-
на реакция от съответни институции и контролни 
органи; пряка или косвена връзка с геонауките; 
закъснял интерес от страна на масмедиите с от-
съствие на активна разследваща журналистика. В 
единия случай „принципал“ е Министерството на 
отбраната, а във втория – Министерството, имащо 
отношение към науката (през годините на прехода 
на няколко пъти се сменяше съответното наимено-
вание).

 Случай 1: „Царичинската дупка“
 През 1990 г. при село Царичина, недалеч от 
София, се провежда тайна „операция“ на Минис-
терството на отбраната, при която в дълбочина се 
прокарва спираловидна галерия с дължина от око-
ло 170 м. Според различни източници, вкл. един 
известен български феномен, който също поощря-

ва издълбаването на „дупката“, военните са търсе-
ли там енергийно място, свързано със съкровище, 
извънземна цивилизация, кристал с информация 
или прародител на човечеството. Разкопките, кои-
то са инициирани и ръководени в различно време 
от няколко различни екстрасенси, се провеждат в 
секретност в продължение на около 2 години – от 
6 декември 1990 г. до 19 ноември 1992 г. Източени 
са милиони левове от бюджета на министерство-
то. Операцията с название „Слава“ е ръководена 
от началника на Генералния щаб на Българска-
та армия и е реализирана оперативно с помощта 
на началника на химическите войски. Историята 
включва и някои неизяснени трагични аспекти, 
които са извън темата на статията. 
 Според тогавашния декан на Геолого-гео-
графския факултет на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“, поканен да участва като 
експерт геолог по случая и посетил по-късно на 
място обекта, където се е провеждала „операция-
та“, „експериментът“ e безпрецедентен в светов-
ната практика поради следните няколко причини: 
провеждането му от хора, които не притежават 
дори елементарна професионална компетентност 
в областта на геологията, минното дело, подзем-
ната геометрия, геофизиката и астрономията; 
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протичането му в продължение на две години без 
прилагане на научен анализ на установени или не-
доказани факти и наблюдения; недостигането до 
никакъв реален резултат и дискредитация на съот-
ветното министерство пред нашата и световната 
общественост [1]. Подобна негативна е и реакци-
ята при прегледа на комплексната геолого-геофи-
зична експертиза: в геоложкия строеж на района 
не се наблюдават никакви отклонения от една нор-
мална геоложка ситуация със седиментни скали; 
районът е силно тектонизиран; магнитните, елек-
тричните, спектрометричните и радиометричните 
показатели отговарят на съответните скали; няма 
никакви аномалии, включително опасни за хората 
и животните; галерията е прекарана в силно тек-
тонизирана зона [2].
 Министерството на отбраната е поискало 
впоследствие експертиза и мнение от други науч-
ни направления (археоложка, медицинско-психи-
атрична), които също дават отрицателна оценка 
на експеримента. Материалите по операцията са 
засекретени. Случаят все пак приключва с дело от 
Министерството на отбраната, което се закрива – 
няма виновни и няма наказани, а „Царичинската 
дупка“ е залята с бетон.

 Случай 2: „Африканския професор“
 С подобно название в средствата за масо-
ва информация стана известно едно лице, което,
без да е минавало през процедурите по стария 
или новия Закон за развитие на академичния със-
тав в Република България, се именува професор 
в един университет, като зае, явно със съответна 
властова подкрепа на свои познати, и отговорен 
пост във Фонда за научни изследвания, където 
преди няколко години се разпределяха милиони в 
нарушениe на редица правила [3]. В настоящата 
публикация е спестено точното журналистическо 
название на една африканска страна от уважение 
към съответната държава като институция. Нару-
шенията доведоха до масови протести на научната 
общност пред съответното министерство и остав-
ката на тогавашния министър, а малко по-късно 
и до оставката на дискутируемото лице от съот-
ветния пост [4; 5]. Независимо че публикациите 
в пресата и запитванията доведоха до заседания 
и обсъждания в съответната комисия в Народно-
то събрание, „африканският“ учен беше надеждно 
защитаван и оправдаван от някои от властимащи-
те. В най-авторитетното научно списание „Nature“ 
излизат негативни информации за българската на-
ука, свързани с името на управляващия научните 
проекти геолог.

 През годините лицето, което първоначално 
е известно като „професор по геология“, разши-
рява своя репертоар до „професор по природни 
науки“. При земетресения и други природни бед-
ствия някои масмедии търсят него, а не учени 
специалисти от институтите на Българската ака-
демия на науките или от водещите университети в 
страната. Той се изявява и като врачуващ бъдещи 
земетръси. От научния му сайт по това време се 
разбира, че с посочения брой и качество на нау-
коподобна продукция лицето не отговаря дори за 
доцент в геонауките. От прегледа на списъка му с 
публикации се разбира, че лицето е „специалист“ 
и съавтор в публикации в предимно непрестижни 
форуми по: археология, геофизика (геодинамика), 
музеология, геосемиотика, минералогия, гемоло-
гия, културология, биогеохимия, екология, клима-
тология, минерални технологии, антарктически 
изследвания, природни бедствия и… геоетика. Не 
трябва да се забравя, че той е също така съавтор на 
публикации по минералогия, които са спекулация 
за намиране на диамант в Родопите и на корунд в 
Странджа. В тези трудове няма нито един поддър-
жащ претенциите адекватен анализ. 
 Още по-неприятен за научната общност е 
фактът, че същото лице стана през 2012 г. офи-
циален доктор на геологическите науки в едно со-
фийско висше училище („голям доктор“ по новия 
закон; темата е „Използване на сервизно ориенти-
рани информационни архитектури за изследване 
на динамичното поведение на земната кора“ в про-
фесионално направление 3.5. Обществени кому-
никации и информационни науки). Нивото на ав-
тореферата на дисертацията в по-голямата си част 
е като на студентски реферат по обща геология, 
подкрепен от списък с 9 публикации (повечето в 
съавторство), като 6 броя от тях са от стар списък 
на „трудове“ в периода 2001 – 2007 г. с няколко 
резюмета и публикации в регионални конферен-
ции. Повечето от илюстрациите са от геоложки 
учебници или копирани от интернет източници. 
В журито за защитата на дисертацията от 7 души 
само 2-3 души биха могли да имат някакво отно-
шение към геонауките. Твърди се, че като основен 
принос в дисертационния труд е представянето 
на нова corkscrew-теория за Земята, многократно 
обаче предварително публикувана в съавторство с 
колеги в различен състав. Първо – няма никаква 
„теория“, второ – няма нова „теория“, а само смя-
на на едно понятие с „тирбушон“ или „турбулент-
ност“. Почти всички основни постановки и идеи 
в доктората са известни и публикувани, особено 
подробно, през последните 20-ина години от уче-



НАУКА	И	ЕТИКА

24 НАУКА – кн. 2/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

ни от Запада и Изтока, включително с моногра-
фии и учебници с включени ротационни, вихрови 
и сходни по названия видове движения в земните 
недра. Дори в българско списание има публикация 
по темата още през 1996 г. В научната база Scopus 
при набиране на думите Turbulence и Theory (до 
2012 г. включително) в базата за раздел „Earth and 
Planetary Sciences“ се отбелязват 2556 статии. В 
научната база Science Direct (Earth and Planetary 
Sciences) при набиране на думата Turbulence с 
последващо търсене на думата earthquake (до 
2012 г. включително) се установява следният брой 
статии, книги и референции: 1727 статии в списа-
ния, 523 книги и 74 реферата. Това са бази данни 
само на латиница и то за доминантни англоезични 
издания.
 До Министерството на науката и образо-
ванието през 2013 г. е изпратена подписка от во-
дещите учени в геоложките и геофизичните на-
правления от академичните и университетските 
институции за отнемане на научната степен на ли-
цето поради множество процедурни нарушения, 
академична неадекватност (липса на научна ком-
петентност; отсъствие на публикации в реноми-
рани международни професионални научни спи-
сания и липса на цитати) и нарушена академична 
етика – за съжаление, без позитивно придвижва-
не. Случаят с „африканския професор“ също е за-
печатан, но с „административен бетон“.

 Вместо анализ
 В духа на посочените примери, но разби-
ра се, и в много по-широк контекст, може да се 
представи следната мисъл на един от дългогодиш-
ните ръководители на българската наука: „Когато 
обаче дейността на един човек или на група хора 
има важни, а понякога и съдбоносни за общество-
то последствия, оценката трябва да бъде (и бива) 
особено строга... такава присъда, особено на ре-
зултатите от труда на учения, идва понякога твър-
де късно – трагично и безвъзвратно късно, след 
като духът е излязъл от бутилката и не може да 
бъде върнат обратно“ [6]. Дали обаче в настояща-
та епоха съвестта на учения е единственият съд-
ник?
 И преди промените у нас, а и след тях, на 
научния „фронт“ винаги е имало посредственост 
и спектър от различни негативни действия и ре-
алности – разликата е в различните проценти, ве-
роятно в ущърб на „новото“ време. Според едно 
изследване на дилетантството (тук в смисъл не 
на задоволство, а на некадърност като проява на 
един от четирите типа псевдоучени – другите са 

фанатици, кариеристи и създатели на сензации), 
сред множеството негативни черти за дилентан-
та като разпиляност на интересите, нарцисизъм и 
вербализъм се посочват още като характерни: „са-
моиндуциращ се с емоционално напрежение ум, 
маниакална самоувереност, стигаща до титанома-
ния, самовластна некомпетентност, неразположе-
ние към упорит труд, понижена самокритичност, 
конюнктурна смяна на мнения, идентифициране 
с чужди авторитетни мисли“ [7]. Псевдоенцикло-
педизмът и мнимата многостранност са също в 
анатомията на феномена, особено в съвременната 
епоха на сложност и комплексност на информаци-
ята и технологиите. За размисъл остава въпросът, 
защо, въпреки негативните страни на дилетанта, 
той понякога бележи успех в обществото?
 В една публицистична книга за науката и не-
науката (псевдонауката) е включено следното про-
зрение: „злият учен от нашето време е по-скоро 
зъл политик...; това, че отделен човек, колкото и 
учен да е той, не е в състояние да причини някаква 
голяма злина, не означава, че група учени, подпо-
могната финансово и с подкрепата на държавата, 
като работят в секретни институти, са също така 
малко опасни“ [8]. 
 Освен проблемите с научното израстване, 
не трябва да се забравят и поощренията. В този 
аспект явно продължава да е в сила правилото 
„който бърка в меда, няма как да не си оближе 
пръстите“: „наградите за наука почват да се дават 
и на хора без научни приноси – това е израз на 
доброжелателност, която принася изключителна 
обществена вреда, тъй като въвежда в заблуда сла-
бо осведомените хора; вярно е, че специалистите 
не могат да бъдат заблудени, но се обезверяват“; 
и още...: „общественото мнение не глобява, не за-
тваря, не разстрелва – то заклеймява, но в наши-
те научни среди то е толкова немощно, че твърде 
често мълчаливото възмущение прераства накрая 
в бурни аплодисменти“ [9]. Масмедиите понякога 
също така имат вина за неадекватното отразяване 
на дадено явление или процес, за поощряване на 
даден фаворит на властта, за изразяване на нагла-
си и симпатии, които са в разрез с научната етика 
и научната истина.
 Не трябва да се забравя правната страна и 
многото проблеми, които са свързани с новия Закон 
за развитието на академичния състав в Република 
България, който е бил многократно обсъждан на 
различни междуинституционални и академични 
форуми с идеи за неговата актуализация или про-
мяна. Разбира се, в условията на новата пазарна 
икономика, за разцвета на псевдонауката и науко-
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образните структури и публикации имат „заслуга“ 
и съответни фирми и институции на национално и 
интернационално ниво [срв. например здравните 
въпроси и фармацевтичния бизнес: 10].

 Някои изводи
 В историята на Земята и човешката циви-
лизация има много загадки, изучаването на които 
изисква концентрация на определен научен и фи-
нансов ресурс, понякога дипломатичен усет и такт, 
както и насочени действия с компетентен образо-
вателен характер [11]. Неидентифицирани форми 
на разум (НФР) и информация са присъствали и 
ще присъстват в развитието и функционирането 
на човешкото общество. Изучаването на необяс-
нени и аномални обекти или явления трябва да се 
осъществява обаче от лица на високо професио-
нално ниво, като се обръща внимание на фактори-
те интердисциплинарност и комплексност. Това, 
дали лица от такава научна структура (научна екс-
пертна група и съответна научна работна група) 
трябва да бъдат финансирани от държавни инсти-
туции или неправителствени организации, зави-
си от информираността и заинтересоваността на 
властимащите. Организаторите и участниците в 
такава научна структура има от какво да се поучат, 
включително и от богатия международен опит. 
 Дори и българските учени от чужбина в об-
ръщения до пресата питат: защо лъжеучени, които 
не допринасят с нищо за българската и за светов-
ната наука, получават пари от държавния бюджет 
и определят съдбите на способните учени? Много 
от управляващите науката лица се стремят да се 
харесат на властимащите не само заради лична из-
года от позиции и контакти, но и поради конкрет-
ни финансови причини (скрита и явна корупция). 
Секретността при даден проект или инициатива 
в настоящата епоха по-скоро се състои в това, да 
се знае нивото на компетентност (или по-скоро на 
некомпетентност) на управляващите в дадено на-
правление и мотивите им във властта. Малко са 
журналистите, специализирали се в направление 
наука и технологии (вероятно с изключение на 
някои исторически дисциплини), които да са за-
познати с кадрите в дадена научна и техническа 
област, за да интервюират при даден проблем или 
явление елита и най-компетентните специалисти, 
да търсят алтернативни мнения и нови идеи, а не 
да се обаждат на познати „учени-абонати“ за ра-
дио и телевизионни предавания или за коментар в 
пресата.
 Науките за Земята (геология; геонауки; гео-
лого-минералогически науки; минералогия) от-

давна не се изучават в средното образование (за 
разлика от края на XIX век и до 60-те години на 
XX век). Голяма част от населението не притежава 
дори някои елементарни познания за веществения 
състав и процесите, свързани със Земята и земна-
та кора, както и с широкия спектър от неметални, 
метални и енергийни полезни изкопаеми. Тези 
науки, в аспекта на минерално-суровинната и 
енергийната база за развитие на обществото и в 
частност в съвременната епоха, имат определящо 
значение не само за водещи направления в иконо-
миката, но също и за археологията като дисципли-
на, изучаваща миналото на човечеството, където 
се описват и изследват артефакти или обекти, 
свързани с минерални и скални суровини и струк-
тури. България има своите феномени и загадки в 
природата и обществото, които изискват своето 
компетентно научно изследване, описание и ин-
терпретация. 
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 Всеобщо е разочарованието на българина 
от нереализиралата се либералнo-демократична 
утопия, която за кратко време беше подменена от 
един изроден корпоративен капитализъм, който 
наместо просперитет в страната донесе осезаемо 
социално неравенство и повсеместна корупция. 
Национализмът често се определя като продукт на 
кризата на идентичността. В колкото по-дълбока 
криза се намира една група, толкова по-уязвима и 
тревожна е нейната идентичност и съответно тол-
кова по-яростно ще бъде бранена тя срещу всеки 
опит за посегателство или дори преосмисляне. 
„Национализмът е копнеж по един прост и ясен 
свят“, казва доц. Х. Александров. Това прави на-
ционализма изключително примамлив и удобен 
инструмент, с който изпадналата в криза група се 
стреми да запази усещането си за контрол и ува-

жение в един изключително сложен, постоянно 
променящ се и все по-динамичен свят. Национа-
лизмът е илюзията, която прави нещата такива, 
каквито ни се иска да бъдат, а не такива, каквито 
са. Той е мощно наркотично хапче, което индуци-
ра видения за несбъднати желания под формата 
на живи халюцинации, трансформиращи потре-
бителите му от недооценени субекти в значими 
и всепризнати личности, на които светът гледа с 
възхита.
 Днес българинът повече от всякога страда 
от фундаменталното чувство, че не контролира 
своя живот и обстоятелствата, които го ръководят. 
Именно поради тази причина той изпитва въпию-
ща нужда от това, да създава нова митология. Ми-
тологията на великия българин, за която тепърва 
светът ще научава. Наместо да полага усилия в 

TWO CASES OF PSEUDOSCIENCE AND INADEQUACY RELATED TO GEOSCIENCES
Ruslan I. Kostov
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съграждането на своята жизнена среда, своето на-
стояще и бъдеще, българинът съвсем по балкан-
ски хвърля всичките си сили в реконструирането 
и митологизирането на своето минало.  

 Какво роди национализмът у нас?
 Когато влезем в коя да е книжарница, в раз-
дела с исторически книги ще открием редица за-
главия, представящи българите като най-древния 
народ на земята, родоначалник на ведическата 
култура, строител на пирамиди, притежаващ зна-
ния, по-древни от тези на египетската цивили-
зация, като народ – страшилище за китайската 
империя, която, разтреперана от мощта на българ-
ската войска, построила своята „жалка стена на 
страха“. В стремежа си да реабилитираме своята 
идентичност, погазена не от другиго, а от собстве-
ните ни политически издевателства, стигнахме до 
там, че патриотични фондации да отпускат парич-
ни стимули на граждани, които решат да кръстят 
детето си Аспарух, Кубрат или Тервел, да опреде-
ляме екскурзиите на актьори, музиканти и лекари 
до предполагаемите родни земи на прабългарите 
като „научноизследователски експедиции“ и още 
по-страшното –  университетски издателства да 
отпечатват под своето лого „исторически“ книги, 
в които магистри по филология твърдят, че тра-
ките са „потомци на княжество Ману от Атланти-
да“1.
 Именно в контекста на тези процеси на ми-
тотворчество възниква мисловният вирус, наре-
чен „българската оренда“, който днес процъфтява 
под формата на общонационална епидемия. За да 
се убедите в нейната мащабност, ще приложа кра-
тък и със сигурност неизчерпателен списък с при-
мери от българската действителност. Все по-често 
из страната се срещат места, брандове, лого над-
писи, продукти и артикули, носещи наименова-
нието оренда. В болшинството от случаите става 
въпрос за места и идеи, промотиращи българско-
то и родното, а наименованието оренда е избрано 
целенасочено като израз на нещо тясно свързано с 
българската самобитност и традиция. С това име 
фигурира списание, посветено на свещените мес-
та в България; фондация за  подпомагане на ин-
дивидите при избора на подходящо образование 
и кариера; брокерска агенция; магазин за здраве 

и красота, предлагащ българска натурална козме-
тика; школа за народни танци; вокална фолклорна 
група; българска дизайнерска агенция; магазин за 
български вино продукти; автокъща; музикална 
работилница; вили и хотели край популярни ту-
ристически места; масажно студио. Налице е дори 
нещо, наречено оренда терапия и педагогика.
 За популярността на понятието оренда у нас 
свидетелства и фактът, че известната група на Те-
одосий Спасов Balkansky, умело съчетаваща бъл-
гарска традиционна музика с електронно звучене, 
озаглави втория си албум именно „Оренда“, като 
в свое интервю групата не скри, че за избор на 
заглавие е почерпила вдъхновение от ключови за 
българската вяра понятия2. Неотдавна по телеви-
зионните канали тръгна и рекламна кампания на 
нови български месни продукти, от чието съдър-
жание става ясно, че прабългарите поддържали 
бойния си дух и завидна фигура с „Оренда“ кол-
баси.
 Съвсем естествено този „бум“ на оренда  се 
дължи на масовата употреба на термина в литера-
турата и параисторията. Голяма част от гореспо-
менатите примери са резултат от вдъхновената от 
дузина писатели „тайнственост“ по оренда. Орен-
да е „мистичната сила при прабългарите“ – това 
твърдение може да бъде открито в множество по-
пулярни книги, заемащи челни места в списъците 
с най-търсени български заглавия. В авангарда на 
популяризирането на тази идея са най-различни 
автори, като сред по-нашумелите са журналистът 
Николай Пенчев (с криминалния си исторически 
роман „Главата на хана“, изд. „Сиела“, 2012) и 
майсторът по бойни изкуства Стоян Цветкашки, 
познат с псевдонима Токораз Исто. Токораз Исто 
е представян в медиите като човек, който „изда-
ва книга на всеки три месеца“ (БТВ, 11.09.2012), 
а в Интернет пространството е тиражиран като 
„единственият български писател, който разкри-
ва в дълбочина истината за древната българска 
религия – тангризма“3. Самият той твърди, че ро-
маните му са преди всичко исторически и „могат 
пълноценно да заместят учебниците по история“4. 
Токораз Исто оформя много от идеите си около 
оренда, която навсякъде в поредицата му се явява 
еманация на „божествената сила на прабългари-
те“.  

1 Визирам т.нар. експедиция „Българи-прародина“, проведена през 2010 г. под патронажа на Министерство-
то на външните работи, както и серията от книги за етногенезиса на българите с автор Константин Каменов, 
озаглавена „Небето помни“ и издадена от Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.
2 Интервю за Sofia Live, от 18 октомври 2012 г.
3 Вж. страницата за електронни книги 4eti.me
4 Интервю за „Зов Нюз“ от 14.01.2015 г. 
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Според едно древно българско сказание Тан-
гра изпратил на българите най-голямата сила 
– орендата, тя трябвало непрекъснато да на-
помня на българите за Тангра. Тази сила е в 
основата на голямата сила на българите. Орен-
дата е чудна сила, тя няма нищо общо със си-
лата на другите народи [...]. Орендата е част 
от нашия Път на извисяване, нашия Път на 
придвижване напред, тя е нашият духовен Път 
[1].

 Още по-голям принос в циментирането на 
оренда като българска реалия притежава книгата 
на Розмари Де Мео „Стопанката на Господ“ – една 
от най-продаваните книги в България за измина-
лата 2017 г. Самата премиера на „Стопанката на 
Господ“ беше орисана с песните на Валя Балкан-
ска, а в медиите Розмари Де Мео представи про-
изведението си не като художествена измислица, 
а като изследване на българските „тайнства и по-
вели“ или както е заложено в самото подзаглавие 
на книгата – като „требник“ на българската вяра и 
обредност [2, c. 265]. По думите на авторката до-
сега нито етнолози, нито други учени са успели да 
обяснят тези тайнства така, както това се случва в 
„Стопанката на Господ“ (bTV, 17.01.2017)5.
 Разбира се, не може да не се отчете умела-
та и чисто предприемаческа стратегия, стояща 
зад подобни изявления. Обезпокоителен в случая 
е фактът, че Де Мео на практика изобретява нова 
българска обредност, в която понятието оренда за-
ема челно място. Ето и някои откъси от книгата 
„Стопанката на Господ“, касаещи засегнатата от 
мен тема:

„Орендата е дълбоката оран, Райно, надъл-
боко влиза ралото да обърне всичко, да се  
усети коренът, да замирише земята“.
„Аз вярвам, че всеки е рожба на Бога. И всеки 
носи по нещо от Бога у себе си, по едно огън-
че. Старите му викали Оренда, тъй са ми го 
рекли и на мене. Туй огънче не гасне никога, 
дорде е жив човекът“. 
„Колобрите наричали силата си оренда“ [2].

 Благодарение на подобни агресивно тиражи-
рани спекулации в родната ни литература, била тя 
художествена и научно-популярна, широкото об-
ществено пространство е наводнено от абсолютно 
неверни по своята същност твърдения. Науката у 
нас също има своята вина за възникването на по-
добни мисловни вируси. Проблемът произтича от 
това, че понятието оренда започна преждевремен-

но да се припознава като утвърдена терминология, 
т.е. да се появява в научни текстове, без да бъде 
експлицирано в бележка под линия. Такива про-
пуски се откриват в редица текстове, някои от кои-
то със сериозна научна претенция. Тук ще посоча 
само един от тях – „Български обичаи и ритуали“ 
от етнолога Лилия Старева.

Мъртвият има неподвластна на живите сила 
– нарича се оренда. Тя може да помогне, но 
може и да погуби човек. Ако живият се докос-
не до нея, тя преминава като ток през цялото 
му  същество. В дългия свой опит човек се е 
научил да се предпазва и да насочва силите на  
орендата си към добро [3].

 Подобно неуважение към детайла, към 
елементарната историческа справка лесно пред-
постави погрешното усвояване на термина като 
изконна българска реалия и това недоразумение 
засегна дори официалните учебници по история 
от общообразователната училищна програма.

 Как оренда стига до България
 Веселин Бешевлиев (1900 – 1992) е сред пър-
вите български учени, които употребяват понятие-
то за целите на своите изследвания. През 1926 г. е 
публикувана неговата статия „Чаши отъ черепи у 
прабългарите“ [4], в която именитият ни историк 
сравнява обичая на българите с ритуала на инди-
анците от народа ирокези, при които практиката 
на отнемане на вражеската сила чрез добиването 
на трофей от съперника (неговия скалп или глава) 
е продиктувана от вярата им в магическата потент-
ност, кодирана във видимите и невидими същнос-
ти в света, наречена оренда. След това в книгата 
си „Първобългарите – бит и култура“ Бешевлиев 
отново говори за оренда и за идеята за присвоява-
не на вражеската сила [5]. Няма съмнение, че Бе-
шевлиев взаимства употребата на понятието орен-
да под влияние на немския филолог и археолог 
Фридрих Пфистер [6], тъй като българският ни 
историк е немски възпитаник и защитава докто-
рат в Германия. Пфистер (1883 – 1967) е човекът, 
който утвърждава термина оренда и орендизъм  на 
европейската академична сцена, възприемайки го 
като по-адекватен заместител на  полинезийска-
та дума „мана“. След Пфистер понятието оренда 
започва да се среща все по-често в трудовете на 
световните учени, в резултат на което се появява и 
в българската наука. Сред първите му ползватели 
е Васил Златарски: „Най-сетне оренда иматъ, как-

5 Д-р Георги Мишев е един от учените, които първи изразиха несъгласието си с г-жа Де Мео и я уличиха в 
плагиатство. Вж. https://independent.academia.edu/GeorgiMishev.
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то се намекна по-горе, и хората, едни по-силна, а 
други по-слаба. Особено силна оренда притежава-
тъ знахарите, магьосниците, жреците, главатарите 
и царете. Когато две племена се сражаватъ [...]“ 
[7].
 За ирокезкото понятие оренда говори и друг 
именит наш историк Михаил Аранудов: „Всичко в 
околната природа, на което се приписва известен 
успех, притежава оренда, било то скали, дървета, 
вода, небе, тъмнина“ [8]. 
 Кой предлага оренда за пръв път в науч-
ните среди?
 Самият Пфистер взима понятието оренда от 
предходни изследвания. В науката се срещаме с 
културните особености на ирокезите за пръв път 
чрез трудовете на пионерите в антропологията. 
Такъв именно е Луис Хенри Морган. През 1851 г. 
Луис Хенри Морган написва „Лигата на ирокези-
те“ – първият сериозен труд върху извъневропей-
ска етническа група. Книга, която оказва огромно 
влияние върху редица западни общественици, ми-
слители и философи, сред които Енгелс и Маркс 
[9].
 Човекът, който за пръв път „открехва“ све-
та за съществуването на оренда, се казва Джон 
Наполеон Бринтън Хюит. Хюит е американски 
лингвист и етнограф от смесен произход – майка 
му е ирокез от народа тускарора, а баща му е бри-
танец, отгледан от ирокезите. През 1880 г. Хюит 
е назначен на работа в Смитсоновия институт по 
етнология, където работи основно върху изготвя-
нето на двуезичен речник на тускарорския език. 
Хюит отбелязва съвсем основателно, че европей-
ските езици не разполагат с еквивалент на поняти-
ето оренда и затова предлага именно то да влезе в 
употреба в научните среди като средство за назо-
ваване на този характерен за световните култури 
концепт за всеобемащата безлична сила в приро-
дата [10]. По думите на Хюит оренда е възможно 
най-подходящата дума за целта, тъй като се отли-
чава с благозвучие, краткост и проста ортография. 
При все това той изтъква, че трябва да бъде взе-
то под внимание семантичното богатство на по-
нятието, което не се изчерпва с дефиниции като 
„магия“, „свръхестествена сила“ или „божествено 
присъствие“.

 Какво точно е оренда?
 Както отбелязва Хюит, реалията оренда, 
произхождаща от ирокезките езици, в действител-
ност, е трудна за дефиниране, тъй като притежава 
изключително богат набор от семантични стой-
ности. В най-общ план оренда е мистичната по-

тенция, която изпълва заобикалящия ни свят. Тази 
сила, чието проявление е животът, се съдържа в 
различна степен в природните дадености. Някои 
са по-заредени с нея от други. Интересен аспект 
на оренда е, че тя изразява волята на своя носи-
тел. Действието като цяло се възприема като едно 
от видимите проявление на оренда. Чрез оренда 
агентът упражнява намерението си и го довежда 
до завършек, а ирокезите като типични представи-
тели на анимизма вярват, че всеки обект има своя 
воля, дори и в материалния свят да изглежда на-
пълно статичен и лишен от съдържание, каквито 
са скалите например [10].
 Звукът също се възприема за сигурно про-
явление на оренда. Това е логично предвид факта, 
че действията или движенията обикновено са съ-
пътствани от произвеждането на звук или шум. 
Звукът е най-видното доказателство за осъщест-
вяването на оренда. Свистенето на вятъра, нощ-
ните звуци, шумоленето на листата, ромоленето 
на реката, грохотът на урагана или изригването на 
вулкан, пукането на леда по повърхността на езе-
ро, въобще всички природни звуци са веществен 
израз на тайнствената сила на оренда. С две думи, 
оренда е присъща на всичко, което издава звук или 
се движи, т.е. тя е причината зад всички феномени 
и промени в природата.
 Оренда обаче притежава множество други 
аспекти. За да разберем богатството на нюанси, 
залегнали в това понятие, трябва да обърнем вни-
мание на неговото практическо приложение в иро-
кезките езици. 
 Думата за ловец, rarendio, означава „този, чи-
ято оренда е добра“. Когато един ловец се завърне 
от успешен лов се казва, че той е надвил или осу-
етил орендата на своята плячка (watharendogenni), 
а за ловеца, който се завърне с празни ръце, се 
казва, че животното е надхитрило неговата орен-
да [11]. По същия начин победителят в хазаратна 
игра се мисли като надделял над орендата на опо-
нента си. Може да се каже, че всяко благополучие, 
всеки успех и победоносно начинание се тълкуват 
като доказателство за наличието на силна и изо-
билна оренда. А неуспехите и загубите, независи-
мо дали се отнасят за човек, животно или друго 
живо създание, са сигурен индикатор за отслабена 
или изтощена оренда.
  Оренда може да се предава на други, да пре-
минава в предмети, действия и думи. Ирокезите 
често вдъхват или плюят върху предмета, който 
се готвят да изстрелят, бил той стрела, камък или 
куршум, като по този начин се вярва, че стрелецът 
вдъхва на оръжието част от своята лична орен-
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да. Тази представа стои в основата и на идеята за 
скалпирането. Скалпът съдържа в концетриран 
вид орендата на убития противник. Ако той е ува-
жаван и смел войн, скалпът се превръща в култов 
предмет, осигуряващ допълнителна мощ на при-
тежателя му. 
 Задвижването на орендата има и магичен 
аспект. Когато ирокезите усетят приближаването 
на буря, казват, че буреносецът подготвя своята 
оренда, а когато вече облаците са надвиснали над 
главите им и всеки момент се кани да завали, из-
ползват фразата „той вече е подготвил орендата 
си“. Същите фрази (watrendonni и iotrendonni) се 
прилагат за животно или човек, които са в състоя-
ние на силна възбуда и дори на ярост. Това означа-
ва, че задвижването на оренда се свързва с психо-
логическата настройка на индивида, с индуциране 
на силно емоционално състояние, подтикващо 
към действие. Човекът, който „подготвя орендата 
си срещу някого“, е недвусмислен начин да бъде 
изразена идеята, че даден индивид упражнява 
силата си под формата на магия или заклинание 
спрямо другиго. Ако обектът, към когото е насо-
чена магията, умре, за него се казва, че „лошата 
оренда го е поразила“. По всичко личи в ирокез-
ките езици, че магията, яростта и задвижването на 
орендата имат тясна връзка помежду си. 
 Оренда може да бъде благодатна или зло-
вредна в зависимост от целите и намеренията на 
нейния изявител. Сама по себе си тя е неутрална 
потенция в чист вид. Когато човек се готви да из-
върши нещо важно, той задължително упражня-
ва своята оренда или както казват ирокезите, той 
„излъчва/излага своята оренда“ (hoderennode). 
Употребяваните фрази носят вторично представа-
та, че извършителят „се надява да постигне целта 
си“, защото орендата се прилага с цел сдобива-
не на желани неща, увенчаване с победа, успех и 
благополучие. В същата тази фраза „той излага 
своята оренда“  лингвистите разчитат и друга им-
пликация. Тя носи скрит подтекст, че извършите-
лят на действието постига целта си, „пеейки“ [12]. 
Това е изключително важен аспект от значението 
на оренда. Тук отново стигаме до идеята за вза-
имовръзката между движението и звука. Пеене-
то е израз на умението да произвеждаме звуци, а 
звукът, както стана ясно, се счита за еднозначен 
израз на оренда. Затова и този, който се стреми 
да постигне дадена цел, го прави с песен на уста. 
Ако шаманът лекува, то процесът е съпътстван с 
песни, които задействат или изразяват неговата 
оренда. Същото важи и за всяко друго начинание 
– сеитба, събиране на реколта, лов, женитба. Чрез 

пеенето човек подражава на природните обекти, 
които издават отличителни звуци, когато упраж-
няват своята оренда, т.е. когато се изявяват в мате-
риалния свят. 
 Много интересно приложение на думата 
оренда намираме в ирокезкия израз за „моля се“. 
При ирокезите представата за молитва се свързва 
със схващането, че за да помолиш някого за под-
крепа, за да получиш неговата благословия, първо 
трябва да се смириш, а това означава да „поста-
виш орендата си настрана“. Фразата е своеобра-
зен призив за снизхождение, форма на съзнателна 
капитулация и приемане на подчинителна роля. 
Даровете, възхвалите, почитта, оказвана към ду-
хове и същества, целят да убедят свръхпотентните 
създания, контролиращи явленията и природни-
те цикли, да упражнят своята оренда в полза на 
молещите се. Хюит дефинира цялата религиозна 
система на ирокезите като система от думи, дейст-
вия, средства, прилагани с цел да се постигне бла-
гополучие или избегне злощастие чрез подкана на 
свръхсилите да приложат своята оренда в полза на 
човешките същества [10].
 В заключение може да се каже, че оренда е 
всепроникваща, всеможеща магическа потенция. 
Тя е изпълнителната власт на природата, съдържа-
телното ядро на мирозданието.  Съгласно ирокез-
ките представи светът е една голяма арена, в която 
се води безспирна борба за надмощие, а в центъра 
на тази борба стои именно оренда. Оренда е на-
градата за успелия, за победителя, за постигналия 
крайната цел. 
 Ако трябва да завърша тази статия в духа 
на темата, която разглежда Националната конфе-
ренция „Наука  и  лъженаука –  борба  в  името  
на  истината“ , то и настоящето събитие е плод на 
същата тази нестихваща битка за надмощие.  Въ-
просът е дали орендата на учените ще се пребо-
ри с орендата на лъжепророците и самозваните 
учени. Всичко опира до решимостта за действие 
у двете страни. Една от причините за силното въз-
действие, което оказва псевдонауката върху бъл-
гарското общество е, че тя знае как и умее да бъде 
популярна. Приносът и постиженията на добрите 
учени често остават недостъпни за широката об-
щественост, която е не по-малко заинтересована 
от темите, които историята, археологията, етно-
графията и антропологията разглеждат. Научните 
публикации често остават капсулирани в своята 
академичност. Те не напускат границите нито на 
научните институции, нито на строго специали-
зирания и трудносмилаем за широката публика 
научен стил. В резултат на това в публичното ин-
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формационно пространство зейват пропасти. В 
отсъствието на интерес от страна на специалисти-
те да запълват тези пробойни, те стават обект на 
внимание за неспециалистите. Вярвам, че на бъл-
гарското общество не е нужна наука, която  гледа 
от терасата на своята компетентност и правота, а 
наука, която е действена, обществено ангажирана 
и не на последно място, просветителска по своята 
същност. Наука, която е самодостатъчна, вглежда-
ща се единствено в самата себе си и е откъсната от 
хорското битие, бързо се превръща в жива вкаме-
нелост. 
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THE TERM ORENDA IN THE CONTEXT OF BULGARIAN NATIONALISM AND 
THE NEW PATRIOTIC MYTHOLOGY

Nikolay Yankov
Abstract
 The disappointment of the never happened transition from totalitarian rule towards democratic political 
system, replaced by primitive capitalism, made a premise for the development of a phenomenon in Bulgaria 
which could be defined as infantile nationalism or „infantile fever for uniqueness. Nationalism is a product of 
identity crisis both on an individual and national scale. Placed in hostile conditions, Bulgarians feel increasing 
need to make charts of the greatest among the greatest, to maintain the myths, supporting their basic existence 
and even to create new mythology. Exactly in this myth-creating context а pandemy called Orenda is born. 
Nowadays different kind of brands and products throughout the country bear the ancient name Orenda all 
claiming to contribute in their own way to the return of the original Bulgarian traditions. It would have been a 
positive thing indeed if only the term Orenda, presented as the emanation of Bulgarian uniqueness, weren‘t a 
pure pseudoscientific misconception, having nothing to do with Bulgarian idenitity.
 In the present paper I attempt to outline the basic chronology of how this loan-word, taken from the 
Iroquois languages, found its place into the popular Bulgarian literature. In addition to this my aim is to acquaint 
the audience with the original source of the notion together with the cultural and semantic peculiarities it bears, 
thus distinguishing it radically from the new semantics it has received on Bulgarian soil.
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НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУ-
НАРОДНО УЧАСТИЕ „НАУКА И ОБЩЕСТВО 2017“

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

 През месец октомври 2017 г. град Кърджали бе домакин на мащабен научен форум. Традиционни-
те дни на града стартираха с Национална научна конференция с международно участие с водещ орга-
низатор СУБ – клон Кърджали и съорганизатори: Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“, 
Филиал „Л. Каравелов“, Филиалът на МГУ „Св. Иван Рилски“ и Филиалът на Висшето училище по 
агробизнес и развитие на регионите.
 Конференцията се проведе под патронажа на проф. д.б.н. Диана Петкова – председател на СУБ, 
Никола Чанев – областен управител на област Кърджали и инж. Хасан Азис – кмет на община Кър-
джали.
 Впечатляваща бе активността на участниците във форума – 160 учени от страната и чужбина 
споделиха идеите си в 130 научни доклада в различни области на познанието. В шест секции: „Здраве-
опазване“, „Хуманитарни науки“, „Технически науки“, „Природоматематически и педагогически нау-
ки“, „Аграрни науки“, „Стопански и правни науки“ се осъществиха научни дискусии на високо ниво. 
Учените изразиха задоволството си от организацията на форума и подбора на темите като илюстрация 
за обвързаност на дейността ни с актуални проблеми от общественото развитие и изискванията на 
времето, в което живеем.   
 В пленарната сесия участниците и гостите имаха възможност да чуят интересните доклади на 
известни наши учени: „Развитие на инженерната наука в Техническия университет – София“ на проф. 
д.т.н. Георги Михов, проф. д-р Иван Кралов, доц. д-р Лидия Гълъбова;  „Сифилисът – вчера и днес“ 
на проф. д-р Николай  Цанков, д.м.н., дописен член на БАН, „Един нов клас звукови вълни“ на  проф. 
Методи Маждраков, доц. д.т.н. Николай Николов и Добриян Бенов.
 В заключителните заседания на секциите бяха излъчени най-добрите доклади и авторите им 
удостоени с грамоти. В секция „Здравеопазване“ грамоти получиха докладите: „Някои аспекти на он-
кологичната и кардиологичната медицинска помощ в България“ на проф. д-р Теодор Попов и колектив 
и „Средови фактори, обуславящи демографските промени в Европа и България“ на проф. д-р Краси-
мир Визев и колектив;  в секция „Хуманитарни науки“ – докладът „Фосилни морски лилии от род 
Isselicrinus. Ранен олигоцен, Източни Родопи, България“ на  Лидия Кирилова и доц. Владимир Георги-
ев; в секция „Природо-математически науки“ – докладът „Фотокаталитични свойства на наночастици 
от кадмиев сулфид“ на доц. д-р Нели Минчева и гл. ас. д-р Господинка Гичева; в секция „Социални, 
стопански и правни науки“ – докладът „Методологически проблеми на територията на мениджмънта“ 
на д-р Даниела Димитрова; в секция „Аграрни науки“ – докладът „Влияние на органични биостиму-
латори върху добива от пшеница“ на докторанта Миладин Назарков и докладът на ас. Перихан Юсе-
ин: „Иновативни методи на преподаване на английски език в техническите университети“ – в секция 
„Технически науки“.
 За шести път научната конференция на СУБ е най-значимото събитие в Октомврийските праз-
нични дни на гр. Кърджали, посветени на годишнината от Освобождението на града от османско иго. 
Участниците във форума почувстваха подкрепата, която има нашият клон от местната власт в лицето 
на кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис, който даде примери за дългогодишно ползотворно 
сътрудничество между науката и общината за решаване на проблеми в реалния сектор, и областния 
управител г-н Никола Чанев. В приветствените си слова и двамата ръководители изразиха задовол-
ството си, че този форум се провежда в Кърджали, и благодарност към участниците за проявената 
активност. С участието си в пленарната сесия те изразиха уважението си и респекта от учените, което 
вече е рядко явление у нас. „Българската наука и нашите учени винаги са били една от най-силните 
опори на нашия живот, каквито и да са били неговите превратности. СУБ е изключителен пример как 
една неформална организация може да обединява, подкрепя и извисява българските учени“, отбеляза 
в приветствието си председателят на СУБ проф. Д. Петкова. 
 Убедени сме, че реализирането на подобни научни форуми в страната ни е принос за по-добър 
диалог  между науката и обществото и за постигане на стратегическата цел „Наука и общество“.  
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РАЗВИТИЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА НАУКА В 
ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Проф. д.т.н. инж. Георги Михов,
проф. д-р инж. Иван Кралов, 

доц. д-р инж. Лидия Гълъбова,
ТУ – София

 Начало на техническото образование в 
Техническия университет – София
 Евлоги Георгиев завещава 6 млн. златни 
лева, с които да се основе и поддържа висше учи-
лище, в което да се преподават „преимуществено 
положителните науки с приложение в индустри-
ята“. В 1911 г., след смъртта на Евлоги Георгиев, 
е учредената ефория, която отделя, от порасналия 
на 15 млн. златни лева фонд, 8 млн. златни лева за 
самостоятелно висше техническо училище.
 През 1921 г. Министерството на народното 
просвещение решава да се попълни Софийският 
университет с нови факултети и да се създаде от-
делно Висше техническо училище за приложни 
знания „Братя Евлоги и Христо Георгиеви от Кар-
лово“.
 На 12 юни 1941 г. се обнародва Закон за 
основаване на Висше техническо училище в Со-
фия с два факултета – Строително-архитектурен и 
Машинно-електротехнологически. Ходът на Вто-
рата световна война осуетява неговото откриване. 
Едва на 6 октомври 1942 г. започва обучението на 
102 студенти само в Строително-архитектурния 
факултет.
 На 24 октомври  1945  г.  в  Държавен  вест-
ник  се  обнародва  Указ  на Народното събрание 
за преименуване на Висшето техническо училище 
в Държавна политехника с два факултета – „Стро-
ителен“ и „Машинен“.
 Първите студенти по машинно инженер-
ство започват занятията на 15 октомври 1945 г. Те 
са набрани от Строително-архитектурния факул-
тет и от студенти, обучаващи се по сродни специ-
алности в чужбина. В спомените на проф. Саздо 
Иванов четем: „…В началото на създаването си 
Машинният факултет разполагаше само с един ка-
бинет за всички професори, една канцелария и ма-
шинописка. Впоследствие получихме сградата на 
НТС на ул. Раковски 108, по-точно голямата зала 
за четене на лекции и няколко кабинета за профе-
сорите. Лекциите се четяха и в някои киносалони, 
в аулата на Агрономическия факултет и другаде. 

В сградата на техникума „Хр. Ботев“ ни бе дадена 
задоволителна по размери стая, която пригодихме 
за чертожна зала, чертожните дъски набавихме от 
завода в Казанлък. В тази чертожна зала студен-
тите работеха с голям ентусиазъм и стояха почти 
денонощно“. През 1949 г. се създава първият сту-
дентски научен кръжок.
 През 1953 г. Държавната политехника е 
разделена на 4 части: Инженерно-строителен ин-
ститут; Машинно-електротехнически институт 
(МЕИ), в който влизат Машинният и Електротех-
ническият факултет; Химико-технологически ин-
ститут и Минно-геоложки институт. През 1965 г. 
МЕИ е преименуван на Висш машинно-електро-
технически институт (ВМЕИ). Известно време 
носи и името на Ленин – ВМЕИ „В. И. Ленин“, а 
след 1990 г. – ВМЕИ – София. Статутът Техниче-
ски университет – София (ТУ – София) е  получен  
на  21  юли  1995  г.  с решение  на  37-то  Народно 
събрание. Филиалът на ТУ – София в Пловдив е 
създаден през 1966 г. и включва 2 факултета. През 
1986 г. е открит Инженерно-педагогическият фа-
култет в Сливен. Структурата на университета 
включва и 2 колежа – съответно в София и в Сли-
вен.
 Утвърдени научни постижения на из-
следователи в летоброенето на Техническия 
университет – София
 Първото телевизионно предаване на об-
рази от разстояние в България през 1952 г. се 
осъществява в катедра „Високофреквентна техни-
ка“ в сградата до паметника на Левски под ръко-
водството на проф. Саздо Иванов и екип (Фотос 1) 
от изключително мотивирани преподаватели, из-
следователи и студенти.
 В края на 1953 г. е издигната 20-метрова пре-
давателна антена на покрива на МЕИ зa пpeдaвaнe 
нa изoбpaжeниe и 10-мeтpoвa зa звyĸa, чpeз ĸoитo 
пpeз 1953 и 1954 г. ce пpaвят cпoлyчливи oпитни 
тeлeвизиoнни излъчвaния. He e бeзинтepecнo дa 
ce знae, чe aпapaтypaтa нa пpeдaвaтeля cъдъpжa 
нaд 150 paдиoлaмпи. В навечерието на 1 май 
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 Методът за леене с противоналягане (Фо-
тос 3а) на акад. Ангел Балевски (Фотос 3б) и инж. 
Иван Димов  е едно  от  най-значимите  инженер-
ни  постижения  на  човечеството  през втората по-
ловина на ХХ в. Одобрен през 1961 г., методът на 
практика представлява ново научно направление в 
областта на металознанието и технологията на ме-
талите и е уникален при получаване на материали 
с оптимална структура без дефекти в метала. Ме-
тодът представлява новост в световната леярска 
техника и е защитен с над 100 патентни документа 
за изобретения в България и в чужбина. От първа-
та си реализация досега методът е в непрекъснато 

развитие. Създадените технологии и машини за 
леене на различни детайли от алуминиеви спла-

Фотос 1. Създатели на българската телевизия: проф. 
Саздо Иванов, проф. Кирил Кирков, техник Минко 
Минков  

Фотос 2. Първата таблица за настройка на 
телевизионни  приемници

1954 г. е осъществено първото официално ефир-
но телевизионно излъчване. Образът и звукът се 
приемат от телевизионен приемник, поставен в 
кабинета на ректора, намиращ се на противопо-
ложната спрямо предавателя страна на сградата. 
От  проведените опити се установява, че мощ-
ността на предавателя е достатъчна да покрие 
района на София. В телевизионното предаване е 
включен филмът „Запорожец отвъд Дунав“. Това 
е първото официално телевизионно предаване 
по безжичен път и официалното обявяване на 
съществуването на експерименталния телевизи-
онен център (ЕТЦ), създаден в МЕИ (Фотос 2). 
ЕЦТ нa MEИ зaпoчвa peдoвни пpeдaвaния вeд-
нъж ceдмичнo, a cлeд ceптeмвpи 1954 г. – двa 
пъти ceдмичнo. ЕТЦ при МЕИ не преустановява 
своите предавания и когато започват излъчвания-
та на Националния телевизионен предавател през

1959 г., а напротив, по искане на ръководството на 
Националната телевизия продължава да работи до 
края на 1960 г.

Фотос 3а. Първата конструкция на система за леене 
с противоналягане (1961)

Фотос 3б. Академик Ангел Балевски. Ректор на 
МЕИ (1966 – 1968). Създател на Института по 
металознание при БАН
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ви са реализирани в повече от 25 страни. Осъ-
ществено е научно-техническо сътрудничество с 
институти по леярство в Германия, Китай, Пол-
ша, Украйна, а така също с водещи в областта на 
леярството фирми като „Алкоа“, „Американ Игъл 
Уил корпорейшън“ и „Интермет“ – САЩ, ДУБАЛ 
Алуминиум – ОАЕ, „Алуком“ – България и др. 
Основни потенциални индустриални партньори 
са производители на детайли за автомобилострое-
нето с високи изисквания за якост и пластичност, 
корозионна устойчивост, намалена маса, стабил-
ност и възпроизводство при намалени разходи. В 
началото на 80-те години на миналия век методите 
на Ангел Балевски получиха световно признание 
като едно от най-значимите инженерни постиже-
ния на века. Тогава Институтът по металознание, 
в който работят Ангел Балевски и Иван Димов, 
получава от фондация „Кьорбер“ в Хамбург (Гер-
мания) най-авторитетната европейска наградата 
за научно-технически принос, равностойна на 
Нобелова награда за инженерно-техническа дей-
ност. Паричната ѝ равностойност е  800  хил.  за-
падногермански марки, голяма  част от които  е  
персонална за  Ангел Балевски и Иван  Димов. Те 
обаче я  даряват за развитие на българското маши-
ностроене.
 Научноизследователска лаборатория по 
изкуствен интелект и Международната школа 
„Експертни системи и изкуствен интелект“ – 
първата в България, създадени от проф. Людмил 
Даковски и съмишленици през 1983 г.
 Психофизичен комплекс за следене на 
състоянието на космонавтите по време на по-
лет – създаден е по поръчка на Института за кос-
мически изследвания при БАН през 1978 г. целево 
за полета на Георги Иванов и е използван до края 
на международната станция „Мир“.
 Първият в България приемник на спът-
никови телевизионни програми с параболична 
приемателна антена също е конструиран в МЕИ 
(1965).
 Промишлено  приложение  на  азотиране  
в тлеещ  разряд  (йонно азотиране) – процес за 
повърхностна обработка на метални части, с цел 
повишаване на устойчивостта на износване и 
умора на материала. Пионери в разработването, 
изучаването и промишленото приложение на този 
качествено нов метод са чл.-кор. Димитър Бучков 
и членовете на ръководения от него екип. Техните 
повече от 150 научни разработки, публикации и 
патенти, както и промишленото внедряване на 
инсталациите за йонно азотиране във водещи 
машиностроителни предприятия в България и 

в чужбина представляват изключителен принос 
в историята и настоящето на Техническия 
университет – София.  
 Устройство за управление на имплан-
тируемо изкуствено сърце – национално дости-
жение, създадено в лабораториите на ВМЕИ от 
екипа на чл.-кор. Николай Наплатанов (1976).
 Субтракционен  метод за отстраняване 
на   мрежови   смущения   от   електрокардиосигнали 
– създаден през 1980 г. при разработката на първия 
в България „Микропроцесорно управляван ЕКГ 
селектор за скрининг анализ“ от съвместни 
колективи от ВМЕИ и Централната лаборатория 
за електромедицинска апаратура при Медицинска 

академия. Методът е признат за изобретение и за 
него е получено авторско свидетелство (патент) 
на имената на Георги Михов, Рачо Иванов (от 
ВМЕИ) и Чавдар Левков, Иван Даскалов (от 
ЦЛЕМА при МА) (Фотос 4). Внедрен в редица 
български електрокардиографи (Фотос 5), методът 
е непрекъснато развиван.

Фотос 5. Първо устройство с приложен субтрак-
ционен метод за отстраняване на мрежови 
смущения от ЕКГ сигнали

Фотос 4. Авторско свидетелство № 30972 / 1980 на 
Георги Славчев Михов и колектив
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 ТУ – София в българското, европейското 
и световното изследователско пространство
 ТУ – София е най-големият образователен 
и научноизследователски инженерен център 
в България. В над 70-годишната му история 
в него са обучени над 150 000 инженери и са 
извършени изследвания, довели до откриването, 
разработването и внедряването на огромен брой 
иновативни решения, известни не само в страната, 
а и по целия свят. Като  истински  университетски 
комплекс ТУ – София има образователен и научен 
капацитет в почти всички технически направления, 
притежава съвременна лабораторна и научна 
инфраструктура и обслужва чрез експертизата 
на своите изследователи практически цялата 
индустрия в страната, както и редица водещи 
компании в света.
 Техническият университет – София не 
само поставя началото на университетското 
инженерно образование през 1945 г., но през 
годините се утвърждава и като водеща научно-
изследователска организация, в която се извършват 
редица специфични научни изследвания. 
Като водеща насока в развитието на научната 
дейност на ТУ – София се откроява стремежът 
към развитие на иновациите и стимулиране 
на иновационната дейност в редица области с 
приоритетно значение като: Автоматика, Инфор-
мационни и комуникационни технологии, Елек-
троника,  Електроинженерство,  Енергетика  и  
енергомашиностроене, Топлотехника и ядрена 
енергетика, Топлинна и хладилна техника, 
Хидроаеродинамика и хидравлични машини, 
Текстилна техника и технологии, Компютърни 
системи и технологии, Комуникации и кому-
никационна техника, Машиностроене,  Меха-
троника, Материалознание и теория на 
материалите, CAD/CAM и технология на 
машиностроенето, Транспортна техника и 
технологии, Аеронавтика, Приложна математика 
и приложна физика, Индустриален мениджмънт и 
Индустриален дизайн.
 ТУ – София работи по редица проекти с 
индустриално приложение, в резултат на които 
са създадени редица иновативни и уникални 
решения. Голяма част от тях са защитени с 
патенти, полезни модели или други форми 
на индустриална собственост. Университетът 
разполага с над 40 университетски, факултетни 
и катедрени лаборатории, ръководени от 
научноизследователския сектор. Чрез тях 
се предлагат разнообразни възможности за 
сътрудничество между партньорски университети 

и индустриални предприятия по съвместни 
изследователски проекти или създаване на 
съвместни лаборатории; съвместно обучение 
на инженери и създаване на възможности за 
работа по разрешаване на практически проблеми, 
възложени от предприятията; сътрудничество 
между университета и представителите на 
бизнеса за създаване на възможност за заетост 
на завършващите и предоставяне на отлични 
възможности за кариерно развитие и израстване в 
науката.
 Този широк спектър на експертиза и 
наличната научна инфраструктура на съвременно 
европейско и световно ниво позволява на 
Университета да подпомага развитието на во-
дещите в страната български и чуждестранни 
фирми и компании. Сред ползвателите на този 
опит са организации като НЕК, АЕЦ, ТЕЦ-ове, 
ЧЕЗ, Виваком, Мобилтел, Теленор, Хюлет-Пакард 
България, Ай Би ЕМ България, АББ България, 
Луфтханза техник, Либхер Хаусгерате Марица, 
Бер-Хела Термал Контрол, Вистеон, Ви Ем Уеър и 
много други.
 Изключително ползотворни са и дого-
ворните отношения на Университета с чуж-
дестранни фирми от Европа, Азия и Америка. 
Наши изследователи и докторанти често или 
регулярно са на стажове и практики в почти всички 
европейски страни, в страни от Африка, Азия, 
Австралия, в Япония, САЩ, Канада, Колумбия, 
Виетнам, Китай и др. Този процес подпомага 
изключително бързото внедряване на водещите 
световни новости и технологии при нас, а също и 
за обучението на студентите ни.
 Престижни научноизследователски про-
екти на ТУ – София
 Научно-приложна лаборатория „Коор-
динатни измервания в машиностроенето“  към 

Фотос 6. Ръководителят на лабораторията доц. д-р 
Димитър Дяков извършва контрол на геометрични 
размери
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Машиностроителния  факултет с ръководител 
доц. д-р Димитър Дяков (Фотос 6) има основ-
на дейност  в областта на геометричните 
измервания на линейни и ъглови величини. 
Научноизследователската и развойна дейност 
на лабораторията е насочена към решаване на 
сложни метрологични проблеми в областта на 
геометричните измервания, разработване на схеми 
и методика за измерване, както и специализирана 
апаратура за контрол на геометричните параметри 
на уникални детайли  и  системи. Голяма  част  
от дейността на  лабораторията е свързана с 
контрол на геометрията на детайли, използвани 
в тежкото машиностроене и енергетиката: тела 
за водни помпи за ядрени централи; детайли 
за произвеждани от Ролс Ройс кораби; валове 
и лагерни възли за ремонт на хеликоптери; 
голямогабаритни детайли за енергоблокове; 
еталони за настройка на автомобили и мн. 
др. Резултатите от работата на лабораторията 
намират приложение при изпълнение на договори 
с водещи наши и чуждестранни предприятия от 
тежкото машиностроене, енергетиката, автомо-
билостроенето и др., като: Тежко машиностроене 
– Радомир; Новокраматорски машиностроителен 
завод – Краматорск, Украйна; АЕЦ  –  Кoзлодуй;  
АСЛ  Машгруп  –  Перник; НакМаш  – Ботевград; 
ЛИТЕКС Моторс; Елпром ЗЕМ АД; Ваптех – 
Плевен; ВЕЦ „Своге“ АД.
 Сред престижните международни проекти 
е работа по изграждане на три линейни ускорителя. 
Първият е към Grand Accélérateur National d’Ions 
Lourds (GANIL), голям френски изследователски 
център за фундаментални научни изследвания в 
областта на ядрената физика и по-специално за 
международния проект „SPIRAL2“, създаден от 
няколко европейски лаборатории за изграждане 
на свръхчестотен линеен ускорител на насрещни 
снопове електрони и протони. ТУ – София 
започва своето участие през 2009 г. с разработване 
и метрологично осигуряване на конструкциите 
на вакуумните камери и носещите елементи. 
Разработени са методики, работни инструкции 
и програми за метрологично осигуряване на 
геометричните параметри. 
 Вторият е най-големият в света линеен,  
високочестотен  ускорител  на  DESY (Deutsches 
Electronen Synchrotron) в Хамбург, Германия 
(най-големия изследователски център в Гер-
мания и един от най-големите европейски 
международни изследователски центрове в 
областта на елементарните частици). Това е най-
значимият проект, с най-голям икономически дял 

за ТУ – София. В този европейски проект – XFEL, 
който се изгражда в сътрудничество с Русия и 
съучастие на Китай, ТУ – София се включва през 
2011 г. Екип на лабораторията на ТУ – София 
осигурява дейностите по настройка и монтаж на  
разпределителните системи  в тунела на XFEL, 
който е дълъг 3,4 км (Фотоси 7, 8, 9). Участието 

на ТУ – София е съвместно с българската  фирма 
„Микро Плюс“. Лабораторията изработва  
редица  детайли и възли, както и позициониращи 
системи за ускорителя, разработва и анализира 

Фотос 7. Ускорителят на DESY

Фотос 8. Тунелът на ускорителя на DESY

Фотос 9. Екипът в тунела на ускорителя на DESY
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конструкцията на вълноводите; провежда 
метрологична експертиза, разработва методи 
и процедури за контрол на конструкцията. 
„Представете си един манипулатор, върху 
който се монтира система, дълга 11 метра и 
тежка 1,5 тона с 6 степени на свобода, която 
трябва да се ориентира в пространството 
с изключителна  точност – конструирана 
и   изработена в България. Всички системи са 
монтирани с този манипулатор, плюс всички 
специфични измервателни устройства и калибри 
– толкова сложна технология. Тя е изработена 
от 15 български специалисти за 4 години, но 
българите остават там и за определени сервизни 
дейности“.
 Третият ускорител е в рамките на проект 
„NICA“ (Фотоси 10, 11) на ОИЯИ Дубна, за когото 

от края на 2013 г. лабораторията има рамков 
договор с лабораторията „Физика на високите 
енергии“. В академичния център край Москва 
се работи по създаването на собствен кръгов 
ускорител на ядрени частици, който през 2016 г. 
става част от изследователския комплекс. По този 
проект се прави и втори ускорител.
 Лабораторията има внедрена в Ново-

краматорски машиностроителен завод – Крама-
торск, Украйна, специализирана система за кон-
трол на геометрията голямогабаритни детайли. 
Наричат го „Завод за заводи“. Става въпрос за 
детайли с размери 10–15 м., които тежат стотици 
тонове. Там екип от лабораторията, начело с 
проф. Радев, работи по внедряване на системата 
за измерване.
 Университетският научноизследова-
телски комплекс (УНИК) за иновации и 
трансфер на знания в областта на микро- 
и нанотехнологии и материали, енергийна 
ефективност и виртуално инженерство е 
най-значимият инфраструктурен  проект  на  
ТУ – София. През 2015 г. към  УНИК е открит  
нов лабораторен клъстер, включващ следните 
научноизследователски компоненти:

 • Първата в България сграда с близко 
до нулата потребление на енергия – самата 
сграда на УНИК (блок № 8 на ТУ) представлява 
лаборатория по енергийна ефективност (Фотоси 
12, 13). В сградата са проектирани и изпълнени 
системи за отопление, вентилация и охлаждане 

Фотос 10. Комплексът NICA

Фотос 11. Свръхпроводящи магнити на комплекса 
NICA

Фотос 12. Високоефективна термопомпена система 
„въздух – въздух“ за отопление, вентилация и 
охлаждане

Фотос 13. Термопомпена система от геотермална 
енергия за отопление, охлаждане и вентилация
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с два възобновяеми източника на енергия, оси-
гуряваща необходим комфорт при редуциране на 
необходима енергия 15 пъти при дял на ВЕИ 69%.
 • Експериментална площадка за изследване 
на ВЕИ технологии – площадката е изградена на 
площ от 3,5 дка и е предназначена за изследване 
на системи за преобразуване и оползотворяване 
на енергията от възобновяеми източници. Инста-
лирани са: автоматизирана метеорологична стан-

ция; 3 системи за изследване на топлинното пре-
образуване на слънчевата енергия; 3 системи 
за изследване на електрическото преобразуване 
на слънчевата енергия; система за изследване 
на преобразуването на топлината на земята/
почвата; система за изследване на термопомпи 
с радиационни изпарители; пасивна къща за 
едновременно изследване на 6 типа пасивни 
сградни ограждащи елементи (Фотоси 14 – 19).

Фотос 14. Автоматизирана метеорологична станция с експериментална сграда за изследване на пасивни 
елементи (стена на Тромб, остъклени фасади и др.)

Фотос 15. Експериментални стендове за изследване на енергийните характеристики на активни слънчеви 
системи за топлинно преобразуване на слънчевата енергия и термопомпи с радиационен изпарител

Фотос 16. Експериментален стенд за изследване на енергийните характеристики на активни системи за 
преобразуване на слънчевата енергия в електричество

на виртуалното инженерство. В експлоатация са 
уникални за България 3D-принтери за полимери 
и единствен у нас 3D-принтер за метал. Доставе-
ното оборудване дава възможност да се използва в 
проекти с водещи световни компании като: Sensata 
Technologies (Световен лидер в производството на 
термосензори) – значим работодател в България  
(Ботевград, Пловдив), VISTEON (JCI) Bulgaria – 
водещ доставчик на интелигентни автомобилни 
решения, SPARKY M&T, Germany (производство 

 • Лаборатория „3D-технологии и бър-
зо прототипиране“ – лабораторията притежава 
уникалната за Балканския полуостров тример-
на обработка на всякакви метални конструкции, 
включително и зъбни импланти и импланти за чо-
вешкото тяло (Фотоси 20, 21). В нея се провеждат 
изследвания и обучение в областта на развитие на 
нови продукти чрез 3D технологиите за модели-
ране, дизайн, дигитално производство, валидира-
не и тестване на продукти, използвайки методите 
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Фотос 17. Експериментална система за изследване на енергийните характеристики на термпомпени 
агрегати за оползотворяване на топлината на земен слой

Фотос 18. Експериментален стенд за изследване на възможностите за генериране на студ от слънчева 
енергия чрез абсорбционна хладилна машина

Фотос 19. Експериментална 
система за термовизионно 
изследване на сгради и 
промишлени инсталации

Фотос 20. Реконструкция и изра-
ботване на черепни импланти

Фотос 21. Изработване 
на зъбни и челюстни 
импланти



НАУЧНА	КОНФЕРЕНЦИЯ	В	СУБ	–	КЛОН	КЪРДЖАЛИ

41НАУКА – кн. 2/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

на електроинструменти), Texas Institute of Science, 
USA, Nexen Lift Trucks Ltd., UK, Badestnost AD, 
Bulgaria (хидравлика).
 • Лаборатория „Нови материали и нанострук-
тури“ – лабораторията работи по създаване на нови 
наноструктурни материали, микро/нанокомпозит-
ни материали на метална основа (с метална матри-
ца) и на уникални износустойчиви нанопокрития 
за различни метали или техните сплави. Тези ма-
териали дават нови конкурентни предимства на 
компаниите и ги правят икономически ефективни. 
За целите на тази лаборатория е доставен и пус-
нат в действие сканиращ електронен микроскоп 
(Scanning Electron Microscopе – SEM Zeiss) от по-
следно поколение – основен инструмент за струк-
турни анализи и развитие на нови материали;
 • Лаборатория „МЕМС, микро- и нанотехно-
логии“ – лабораторията е оборудвана с най-висок 
клас системи за развитие, симулации, проектиране 
и производство на нови поколения интегрални схе-
ми и микроелектромеханични системи (МЕМС), 
стимулиращи иновациите, разработване и произ-
водство на продукти с висока добавена стойност. 
Лабораторията разработва и имплементира модели 
на нови субмикронни нано- и микротехнологии, 
елементи и системи, изследва и създава биоелек-
тронни компоненти и системи на основата на про-
теинови водородосвързани молекули.
 Микроспътникова система за наблюдение 
на Земята от Космоса и комуникации – проект 

на клъстер Аерокосмически технологии и прило-
жения CASTRA ОП „Развитие на конкурентоспо-
собността на българската икономика 2007 – 2013“.
 Участие в лабораторния комплекс за раз-
война и научна дейност на Техно Парк София 
– 7 от лабораториите на Техно Парк София са из-
градени от ТУ – София.
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DEVELOPMENT OF ENGINEERING SCIENCE AT THE 
TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA
Georgi Mihov, Ivan Kralov, Lidia Galabova

Abstract
 The article presents the main historical facts about the creation and development of the technical 
engineering education in Bulgaria and in particular of the engineering science at Technical University of Sofia. 
The historical achievements of the Bulgarian engineering thought are presented, which have led to significant 
changes in the social and industrial life not only in our country but also in the world. The advanced trends and 
perspectives of engineering researches at the Technical University of Sofia are also presented.

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СОЦИАЛНО ЗНАЧЕНИЕ И БОРБА 
С ТУБЕРКУЛОЗАТА В РЕГИОН КЪРДЖАЛИ (1912 – 2012)

Доц. д-р Тодор Черкезов, д.м.,
изпълнителен директор на 

МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД – Кърджали
 След Балканската война през 1912 г. Кърджа-
лийският регион е присъединен към пределите на 
България и задълго остава един от най-бедните и 

изостанали в икономическо отношение региони 
на младата българска държава. „В хигиенно отно-
шение градът бил крайно занемарен. Цели рояци 
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мухи се носели през лятото из малките гостилнич-
ки. Водоизточниците до един били замърсени. Съ-
щата картина се виждала при хлебарите, месари-
те, млекарите, а и по домовете.….“ – така образно 
описва тогавашния Кърджали известната военна 
кореспондентка и краеведка Мара Михайлова [7, 
с. 130-134].
 През 1913 г. окръжният управител на 
Гюмюрджински окръг със Заповед № 453 от 8 но-
ември назначава в Кърджали медицинския фелд-
шер Атанас Петров на длъжността околийски ле-
кар. С големи усилия той намира паянтова сгра-
да, в която разполага здравната служба. Създава 
здравни бригади, които обхождат домовете, за да 
издирват болните от епидемично разпространя-
ващите се петнист и коремен тиф, малария и ту-
беркулоза. Точни данни за разпространението на 
туберкулозата от онова време няма, но според М. 
Михайлова жълтата гостенка се превърнала в ис-
тински социален бич за 85% от домакинствата  [7, 
с. 137].
 След 1919 г., в резултат на Ньойския договор, 
голяма част от нашите сънародници от Западна и 
Източна Тракия, Егейска Македония и Мала Азия, 
останали извън пределите на България, присти-
гат в Кърджали . Във времето от1920 до 1924 г. 
броят на фамилиите на тракийските бежанци на-
раства четири пъти и  достига 405. Единствената 
възможност за препитание на новодошлите е тю-
тюнопреработката в тютюневи складове, с плътно 
затворени прозорци (за да не съхнат листата), при 
тежки условия на труд и мизерно заплащане. Из-
тощителното натоварване и недояждането стават 
причина 85% от тютюноработниците да заболеят 
от белодробна туберкулоза.
 Не по-цветущо е състоянието на подраства-
щото поколение. Детската заболеваемост води до 
56% отсъствия от училище. Най-висока смърт-
ност сред учениците е установена в Крумовград-
ската гимназия. В района на същата околия 50% 
от цялото население е засегнато от туберкулозата.
 Нов тежък удар върху здравето на населе-
нието нанася Голямата икономическа криза през 
1929 г. Санитарно-хигиенното състояние на об-
ществените места се влошава критично. В докла-
да на Областния управител на Мастанли (днес 
Момчилград) за санитарно-хигиенното състоя-
ние и регистрираните остри заразни болести през 
1929 г., раздел „Санитарно дело“, се посочва, че  
„общините без общински лекар трябва да подо-
брят своето санитарно-хигиенно състояние, да 
ограничат своите разходи и да отделят средства за 
издръжка на общински лекари“. В същия доклад 

се препоръчва „да се организира здравна просве-
та сред невежественото местно население, като се 
командироват  лекари да държат сказки по меди-
цина във всички населени места“. Предвижда се 
и отпечатването на популярни брошурки на дос-
тъпен турски и български език, които да се раз-
пространяват из населените места. Препоръчва 
се окръжният съвет да предвиди по-големи суми 
за лекарства и дезинфекционни средства, а общи-
ните с  над 4000 жители да се загрижат по-сери-
озно за водоснабдяването си и построяването на 
обществени бани.
 В анализа за заразната заболеваемост об-
ластният управител подчертава, че нуждата от 
болница е крещяща. Обосновава необходимостта 
от по-точна и пълна информация. „Трябва да се 
знае болният и близките му в какви жилища живе-
ят, колко стаи заемат, размерите на тези стаи, жи-
веят ли в една стая болни и здрави, хранят ли се 
с едни и същи прибори, да се знае работят ли бо-
лните, да се издирят източниците на заразяването, 
да се проучи начина на пране на дрехите и т.н.“.
 През 1929 г. е приет нов Закон за народно-
то здраве. В глава Х за борба с туберкулозата се 
препоръчват редица предпазни мерки и лечение в 
противотуберкулозни заведения, каквито тогава в 
Мастанлийска област не съществуват. Постъпва-
нето на болен в специализирано противотуберку-
лозно заведение от далечния Кърджалийски реги-
он е изключително трудно.Тези, които са признати 
за бедни и имат удостоверение от общината, имат 
право да ползват безплатно болнични услуги за 
лечение на заболяването, но този достъп е силно 
ограничен по финансови причини. По-често бол-
ните постъпват на лечение в Хасковската държав-
на болница. През 1932 г. в Кърджали е открита 
болница, първоначално с 10 легла, но само за две 
години тя се развива като пълноценно лечебно за-
ведение – амбулаторно са прегледани около 1170 
болни – 569 от града и 566 от селата, стационарно 
са лекувани 372 болни.
 Селското здравеопазване в онези години или 
липсва, или е свързано с много проблеми както за 
медицинските лица, така и за болните. В курсова-
та си работа като студент по медицина Т. Паскалев 
пише: „Здравната служба в с. Гледка представля-
ва фелдшерски здравен участък, който обхваща 
19 села, трудни за обход, заради разпръснатост-
та им. Службата е разположена в старо здание в 
две стаички на първия етаж – едната за амбула-
тория и малка аптечка, другата служи за кабинет 
и жилище на завеждащия службата…“ [9, с. 46-
51]. Специално място в студентската разработка е 
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отделено на туберкулозата и борбата с нея. „Ту-
беркулозно болни в селото има 10 души (24%), от 
които 4 мъже, 5 жени и едно дете. По години на 
заболяването и по вида на туберкулозата, разпре-
делението може да се види от следната таблица:

 От таблицата се вижда, че най-големите 
проценти са за белодробната туберкулоза и то 
най-вече от нея са засегнати жените. 
 В борбата с туберкулозата в Кърджали, 
Ивайловград и други общини активно се включ-
ват доброволно създадените Дружества за борба с 
туберкулозата. Те събират по всевъзможни начини 
парични средства, с които да се подпомагат болни-
те от туберкулоза. С тези средства дружеството в 
Кърджали успява да предостави парична помощ 
за дострояване на едноетажния гръден павилион 
към държавната болница в Кърджали.
 Гръдният павилион е завършен през м. сеп-
тември 1940 г. с разкрити 20 легла за изолиране на 
заразно болни. Приемат се пациенти от Кърджа-
лийски регион и други населени места, като хос-
питализациите са планови. 
 Качествено нов етап в борбата с туберку-
лозата бележи тубдиспансерното дело в Кърджа-
лийска област, прието като държавна политика в 
страната през 1943 – 1944 г.
 След решение на Главна дирекция на народ-
ното здраве и подкрепата на Общинския съвет на 
1 юли 1944 г. отваря врати  противотуберкулозен 
диспансер в гр. Кърджали. Извършена е мащабна 
подготвителна работа с  разкриване на амбулатор-
ни кабинети, доставка на първия рентгенов апа-
рат, назначаване и курсова подготовка на първия 
лекар специалист  д-р Т. Шарков от София. Но-
вооткритият диспансер ползва като леглова база 
разкритото вече гръдно отделение в държавната 
болница. Обслужва се население от 130 096 души. 
Извършва се директно изследване на храчки за ту-
беркулозни бактерии. От  д-р Шарков е въведено 

лечението с изкуствен пневмоторакс, като дис-
пансерът е снабден с необходимата апаратура. До 
края на 1944 г. са прегледани 853 души – при 146 
души от прегледаните е установена белодробна 
туберкулоза, а при 46 – данни за извънбелодробна 
туберкулоза.  Открити са 16 кавернозно болни и 
13 бацилоносители на туберкулозни бактерии. С 
внедряването в практиката на новооткритите про-
тивотуберкулозни лекарства в гръдното отделение 
започва приложение на стрептомицин, по-късно 
– парааминосалициловата киселина (ПАСК), ри-
мицид, тубигал и др. Освен лечебна и профилак-
тична помощ, диспансерът изпълнява  важна со-
циална роля – широко подпомага засегнатите лица 
с парични суми, хранителни продукти, дрехи и др. 
 Активна дейност развива доброволното Дру-
жество за борба с туберкулозата. В края на 1945 г. 
се провежда национална разяснителна кампания 
сред населението и се издава вестник „Борба с ту-
беркулозата“. Министерството на народното здра-
ве утвърждава първия национален план за работа 
по проблема и организира поредица от практич-
но-приложни конференции по области през 1946 
г. за профилактика, диагностика и лечение на ту-
беркулозата, диспансеризация, хоспитализация, 
домашно лечение, социални и оздравителни мер-
ки, отчетност и статистика.
 През м. септември 1952 г. в града се откри-
ват и детски санаториални ясли, в които се прием-
ат деца на болни от туберкулоза родители.
 От 1 януари 1954 г. околийският диспан-
сер преминава в структурата на Кърджалийската 
болница като тубдиспансерно отделение, а от 1 
юли 1960 г., когато административно се учредява 
Кърджалийски окръг, отново се отделя като са-
мостоятелен окръжен противотуберкулозен дис-
пансер със стационар. През 1960 г. за управител на 
диспансера е назначен д-р В. Власакиев, а местни-
ят лекар д-р Л. Арнаудов защитава специалност и 
става първият лекар специалист по туберкулозата 
в окръга. През 1965 г. се организира екип от меди-
цински техници за обхващане на подлежащите на 
противотуберкулозна ваксинация лица и за прак-
тическото качествено приложение на ваксините. 
Въвеждат се и масови флуорографски скрининги. 
Томографските изследвания задълбочават рентге-
новата диагностика.
 През 70-те и 80-те години на ХХ в. се из-
вършва мащабна по обхват дейност, която е в ос-
новата на значителното ограничаване на тубер-
кулозната инфекция. Подобреното материално 
състояние на хората, социално-битовите условия, 
масовата БЦЖ ваксинация и масовите профилак-

Таблица №1. Белодробна и извънбелодробна тубер-
кулоза (1933 – 1937)

Белодробна Костна Пикочно-
отделителна 

система
м ж д м ж д м ж д

1933 1 - - 1 - - - - -
1934 - - - - - - - - -
1935 - 3 1 - - - - - -
1936 - 3 - - - - 1 - -
1937 1 - - - - - - - -
общо 2 6 1 1 - - 1 - -
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тични прегледи довеждат до изравняване на пока-
зателите за туберкулозата на Кърджалийски окръг 
със средните за страната. В периода 1985 – 1989 г. 
Източнородопският край вече не е един от най-за-
сегнатите от туберкулоза региони на България. 
Главната заслуга за това е на поколенията лекари 
пулмолози, медицински сестри и фелдшери от 
Областния тубдиспансер град Кърджали, общин-
ските противотуберкулозни диспансери в Ивай-
ловград, Момчилград, Ардино и  Крумовград.
 В началото на 90-те години противотуберку-
лозните диспансери разширяват своята дейност и 
се превръщат в пневмо-фтизиатрични диспансери 
със стационар. От 2006 г. България е една от 18-
те страни в Европейския регион, включени в про-
грама от мерки за ликвидиране на туберкулозата 
и ползваща целево финансиране. Националната 
програма за превенция и контрол на туберкуло-
зата 2007–2011 г. и 2012–2015 г. дава добри ре-
зултати. Новооткритите случаи в Кърджалийски 
регион през 2010 г. са само 12, което е 30,01 на 
100 000 души. В резултат на структурни промени 
в здравната мрежа през 2010 г. голяма част от дис-
пансерите в страната са закрити  и се вливат  в об-
ластните МБАЛ. Такава е и съдбата на Областния 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания 
„Д-р В. Власакиев“ ЕООД  гр. Кърджали, който 
от 2011 г. престава да съществува като самостоя-
телно лечебно заведение. Неговите пациенти, 
включително туберкулозно болните, днес се леку-
ват в новооткритото пневмо-фтизиатрично отде-
ление на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД в града. 
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THE SPREAD, THE SOCIAL IMPACT AND THE STRUGGLE AGAINST TUBERCULOSIS IN 
THE KARDZHALI REGION (1912 – 2012)

Todor Cherkezov
Abstract
 The annexation of the Kardzhali region to Bulgaria after the Balkan War in 1912 was the basic reason for 
the region’s belated social and economic development, with a negative influence on communal health. 
Famine, the unhygienic conditions of life and work in the tobacco warehouses, the swarming thousands of 
refugees coming from White Sea Thrace, were important reasons for the spreading of tuberculosis which 
afflicted the majority of active young generation. 
Despite opening a network of specialized establishments – hospitals, consulting offices and dispensaries, the 
diseases continued to spread, although at a far slower rate, mainly among the village populace prevailing in the 
Kardzhali region. 
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ПЪТЯТ КЪРДЖАЛИ – МАКАЗА – ГЮМЮРДЖИНА 
(КОМОТИНИ) – СВИДЕТЕЛ НА ЗНАЧИМИ ИСТОРИЧЕСКИ 
СЪБИТИЯ И ПРЕВРАТНОСТИ ОТ НОВАТА ИСТОРИЯ НА 
ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ И ЗАПАДНА ТРАКИЯ  (1908 – 1944)

Вълчо Златилов,
Държавен архив – Кърджали

 Според данни, съдържащи се в исторически 
извори от края на ХІХ в. и публикации в перио-
дичния печат от 50-те години на ХХ в., пътят Кър-
джали – Маказа – Гюмюрджина има стратегическо 
значение за Османската империя и е построен от 
нея в края на ХІХ или в началото на ХХ в. Годиш-
никът на Одринския вилает за 1892 – 1893 г., съхра-
няван в Държавен архив – Кърджали, посочва, че 
през 1893 г. в Източните Родопи съществува шосе, 
свързващо Кърджали с Мастанли (Момчилград), 
Султанийери (Крумовград) и Гюмюрджина [14, л. 
6]. В публикация в бр. 6 – 7 от 1942 г. на сп. „Родо-
па“ пък, без да се позовава на определен източник, 
Д. Караманджуков твърди, че „шосето, което ми-
нава през Маказа от Гюмюрджина за Кърджали, 
е път, строен в турско време, към 1908 г.“ [19, с. 
2]. Същото мнение споделя и Мара Михайлова в 
проучванията си за историята на Кърджали [23, с. 
95]. Други автори, изследвали бойните действия в 
Източните Родопи по време на Балканската война, 
доуточняват и допълват, че през  октомври 1912 г. 
„пътят от Кърджали до Гюмюрджина е трасе с 
калдъръмена настилка“ [24, с. 145]. 

 До края на 20-те години на ХХ в.  придвиж-

ването на хора, стоки и услуги по пътя Кърджа-
ли – Маказа – Гюмюрджина става чрез файтони 
и каруци с животински впряг, както и чрез добре 
познатия и най-често използван от търговците по 
това време транспорт – керваните от камили и му-
лета. Съвременното моторно превозно средство 
– автомобилът, се появява за първи път на пътя 
Кърджали – Маказа – Гюмюрджина в края на Пър-
вата световна война – през есента на 1918 г., кога-
то жителите на Кърджали и региона наблюдават 
с любопитство преминаващите по пътя няколко 
военни камиона, немско производство, изгеглящи 
се от Беломорието към вътрешността на страната. 
 През 120-годишното си съществуване пъ-
тят Кърджали – Маказа – Гюмюрджина е основ-
на пътна артерия, свързваща Източните Родопи с 
Беломорието, важен фактор е за стопанското раз-
витие и напредъка на тези два съседни региона. 
Заедно с това обаче той е и съвременник, очевидец 
и  свидетел на важни исторически събития и про-
цеси от новата и най-новата история на Източните 
Родопи и Западна Тракия. На по-значимите от тях 
ще се спрем тук по-долу:
 1. Пътят  Кърджали – Момчилград – Кру-
мовград – Ивайловград „помни“ младотурски-
те революционери от Кърджали – участници в   
младотурската революция от 1908 г. в Истан-
бул и свалянето на султан Абдул Хамид ІІ.
 През лятото на 1908 г. пеш по калдъръмения 
път от Кърджали, през Мастанли (Момчилград), 
Кошукавак (Крумовград) и Ортакьой (Ивайлов-
град) за Истамбул, за участие в избухналата мла-
дотурска революция в столицата на Османската 
империя и за свалянето на султан Абдул Хамид 
ІІ, от Кърджали тръгва голяма група революцио-
нери – привърженици  и симпатизанти на мла-
дотурското движение [23, с. 93]. По думите на 
един от участниците в тази група революционе-
ри – Шакир Юнюзов Салмънлъ от Кърджали, те 
вярвали, че заедно със свалянето и премахването 
на султана ще бъде премахнато завинаги и всичко 

Фотос 1. Кърджали в началото на ХХ в. Снимката 
е направена от минарето на джамията в града. На 
преден план е турската баня на пазарния площад 
„Хаджи Димитър“. ДА – Кърджали, Фотоархив, 
Инв. № 83 - 15(19)
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онова, „което ни притесняваше и мъчеше ужасно 
в този край. Мъките бяха и за бедни, и за бога-
ти, за турци и за християни. Затова с нас тръгна-
ха и хора от християните“ [23, 93]. Предвождани 
от кърджалийския мюфтия Сеид ефенди и някои 
други първенци на Кърджали като Изетаа, Молла 
мюдюр Амет ефенди и др., те издигат и носят по 
пътя си до Истанбул знаме, на коeто са изписани 
девизите и лозунгите, с които младотурците вли-
зат в историята: „Хюриет“, „Адалет“ и „Мюса-
ват“ („Свобода“, „Справедливост“ и „Равенство“) 
– олицетворяващи най-висшите цели и идеали 
на младотурската революция. След пристигането 
си в Истамбул, заедно с придошлите от различни 
краища на империята други революционни групи 
от различни народности, те участват активно в съ-
барянето на деспотичния режим на султан Абдул 
Хамид ІІ, предаването на властта в ръцете на Ко-
митета за единство и прогрес и възстановяването 
на конституцията от 1876 г. Няколко дни по-късно 
се завръщат по същия път обратно в Кърджали 
[10, л. 305]. Излезлите за тържественото им по-
срещане граждани на Кърджали чуват отдалече 
припева на маршовата песен, която завръщащите 
се революционери пеят на уста: „Да живее свобо-
дата, справедливостта и равенството... “. Посрещ-
нати са с овации и са приветствани като герои от 
гражданството в центъра на града пред чешмата 
„Айше молла“, където са и щедро нагостени. На 
импровизирания митинг при посрещането им, 
при непрестанни скандирания от насъбралото се 
множество на поздрава „Яшасън, яшасън хюриет 
орду“ („Да живее, да живее армията на свобода-
та“), слово произнася един от лидерите на младо-
турците в Кърджали – Рушуд бей. Сочейки с ръка 
четири, доведени специално за случая деца от 
различна народност и вяра – турче, българче, ар-
менче и еврейче, той заявява, вричайки се: „За нас 
няма да има значение какви са те по народност и 
вяра. От сега нататък ще живеем братски, без да се 
делим и мразим. Това искахме, за това се борихме 
и го постигнахме“ [10, л. 305-306]. 
 И въпреки че следващите десетилетия дона-
сят много разочарования на младотурците в стре-
межа им за постигане на свобода, справедливост 
и равенство между народностните и религиозните 
общности, съставящи империята, този зареден с 
оптимизъм епизод от времето на Хюриета в ис-
торията на Кърджали остава в съзнанието на не-
говите жители – съвременници на събитието, а 
споменът за него е съхранен и предаден от Мара 
Михайлова на следващите поколения. Високо оце-
нявайки участието на местните жители от Кър-

джали и региона в младотурското движение и ре-
волюцията от 1908 г. срещу абсолютизма на Абдул 
Хамид ІІ и посочвайки, че „нито нашата история, 
нито друг някой е отбелязал това бунтарско учас-
тие на кърджалийци в младотурското движение и 
вливането им в хюриет орду“, Мара Михайлова 
отбелязва, че с това си дело кърджалийци „ста-
ват истински свободолюбиви хора…, тръгнали да 
бранят правото си, да го изтръгнат от ръцете на 
палача, пък бил той и султан“, и че „това показва, 
че кърджалийци не се покоряват на короната, не 
се плашат от диктатора и не бягат като страхлив-
ци, а отиват срещу него, срещу опасността, срещу 
армията му, срещу смъртта“ [10, с. 307]. 
 Решаването на наболелите национални, по-
литически и социални проблеми в Османската им-
перия с използваните от младотурците средства 
обаче се оказва по-нататък невъзможно, а кон-
фликтите в нея след младотурската революция се 
изострят и навлизат в нова фаза.
 2. През есента на 1912 г. пътят  Кърджа-
ли – Маказа – Гюмюрджина е арена и свидетел 
на решаващата битка в Източните Родопи през 
Балканската война.
 • На 7 ноември 1912 г. в местността „Бал-
кан Тореси“ на пътя Маказа – Гюмюрджина и 
неговите околности става решаващата за край-
ния изход на военните действия по време на 
Балканската война битка в Източните Родопи 
между Кърджалийския корпус на Явер паша и 
частите на Македоно-oдринското опълчение на 
ген. Никола Генев.
 По време на Балканската война от 1912 г. 
пътят Кърджали – Момчилград – Маказа – 
Гюмюрджина е свидетел на случващите се в Родо-
пите исторически събития.
 Още преди превземането на Кърджали от 
Хасковския отряд на ген. Васил Делов на 21 октом-
ври 1912 г., по шосето от Кърджали през Маказа 
за Гюмюрджина се проточват кервани от бежанци 
на изселващо се на юг местно турско население. В 
спомените си за тези събития Георги Пеев Стоя-
нов, 11-годишен младеж от с.Чокманово, Смолян-
ско, пребивавал по време на войната в с. Сярци, 
Момчилградско, разказва: „На 6 октомври – вто-
рия ден от войната, топовните гърмежи почнаха 
да се чуват все повече, а следващите 2 дни канона-
дата от гърмежи бе толкова голяма, че селяните в 
селото се бяха изплашили и по-богатите почнаха 
да бягат към Гюмюрджина. Шосето към Момчил-
град (тогавашния Мастанли) бе почерняло от вол-
ски коли и народ, които се изтегляха“ [3, л. 1]. 
 През Балканската война пътят Кърджали – 
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Маказа – Гюмюрджина и неговите околности ста-
ват арена и свидетел на редица сражения и битки 
между отстъпващите военни съединения и части 
на Кърджалийския корпус на Явер паша и подраз-
деленията на Македоно-одринското опълчение, 
командвано от ген. Никола Генев. Най-кръвопро-
литното и решаващо за крайния изход на военните 
действия в Източните Родопи сражение между тях 
става на 7 ноември 1912 г. в местността „Балкан 
Тореси“ –  най-високия последен гребен на Източ-
ните Родопи до прохода Маказа, през който мина-
ва пътят Маказа – Гюмюрджина [23, с. 101-101; 
24, с. 167-170]. 
 В научните изследвания на редица автори 
битката при „Балкан Тореси“ е справедливо оце-
нявана като последният опит на командването 
на Кърджалийския корпус на Явер паша да спре 
настъплението и напредването на българските во-
енни части в посока на Гюмюрджина и да обър-
не хода на военните действия чрез организиране 
на контранастъпление [19, с. 3; 21, с. 101].  В из-
пълнение на тази стратегия низамските и редиф-
ските полкове на Явер паша са разположени на 
най-удобните за успешна отбрана и последващо 
контранастъпление позиции по линията Картал 
тепе – Сахан дере и кота 768 – 900 – 950, нами-
ращи се в непосредствена близост и пресичащи 
пътя Маказа – Гюмюрджина [19, с. 3; 21, с. 101].  
В отбранителните позиции при „Балкан Тореси“ 
командването на Кърджалийския корпус използва 
за първи път в бойните действия по време на вой-
ната и две външни военни подразделения, изпра-
тени му в помощ от Анадола – табурите Маниса и 
Бурдур [16, с. 27]. 
 Настъплението на частите на Македоно-од-
ринското опълчение срещу така изградената от-
бранителна линия на Кърджалийския корпус на 
Явер паша се осъществява в три колони: лява – 
настъпваща в посока на с. Царино (Хасъ юрт) и 
с. Тихомир (Терзиюрен), средна – настъпваща по 
двете страни на шосето Кърджали – Гюмюрджина, 
и дясна – напредваща в посока на с. Протогерово. 
Рано сутринта на 7 ноември, след  продължителен 
артилерийски огън и от двете страни, средната ко-
лона на Македоно-одринското опълчение, прид-
вижваща се по пътя Маказа – Гюмюрджина, вли-
за в директен сблъсък със заелите отбранителни 
позиции части на Кърджалийския корпус на Явер 
паша. В завързалия се ожесточен бой никоя от 
страните не успява да вземе превес, неуспешни са 
и няколкото предприети от турските военни части 
опити за преминаване в контранастъпление. Към 
обяд боят затихва, но се разгаря с нова сила към 

16 часа след обяд. На свечеряване цялата средна 
колона на Македоно-одринското опълчение пред-
приема атака срещу отбранителните позиции на 
Кърджалийския корпус в района на кота 768, а 
намиращите се на шосето Маказа – Гюмюрджина 
опълченци се хвърлят в атака „На нож“. Посрещ-
нати от убийствен огън, опълченците са принуде-
ни да спрат атаката под самия връх, на който се на-
мира кота 768. През нощта на 7 срещу 8 ноември 
Кърджалийския корпус на Явер паша отстъпва на 
юг [19, с.3, 23, 101]. 
 Загубите в жива сила за Македоно-одрин-
ското опълчение в боевете на 7 ноември са големи. 
Само от средната колона опълченци, напредвала в 
боевете по шосето на пътя Маказа – Гюмюрджи-
на, падат убити 42 души, а ранените са 156. На 
мястото, където е станала тази голяма битка от 
Балканската война, над обща братска могила през 
пролетта на 1927 г. е издигнат паметник, напом-
нящ за саможертвата на загиналите опълченци 
[19, с. 3; 21, с. 101].
 По време на ожесточената битка, гърмежи-
те от която са се чували и в Гюмюрджина, немал-
ко българи християни, участвали във военните 
действия на страната на турската армия, напускат 
полесражението и бързат да се укрият, за да не бъ-
дат заловени и съдени като дезертьори. Именно от 
тези християни са и десетимата войници – съсе-
ляни на фотографа Костадин Гунчев, укривани от 
него известно време в дома му в Гюмюрджина. За 
тях той разказва в автобиографията си, съхраня-
вана в Държавен архив – Кърджали: „В турската

армия имаше войници – българи. Една вечер 
един познат войник от с. Левочево, Смолянско, 

Фотос 2. Пристигането на Македоно-Одринското 
опълчение в Гюмюрджина на 8 ноември 1912 г. – 
на площада, „почернял от черни калпаци, с лъвски 
знак на челото“, 8 ноември 1912 г. ДА – Кърджали, 
Ч.П. 155, а.е.4, л. 4
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доведе при мен 10 души войници и ме помо-
ли да ги скрия. Аз ги прибрах в избата на моя-
та квартира, хранех ги, докато пристигне бъл-
гарската армия, въпреки че това ми струваше 
много скъпо, ако ме откриеха. Събрах дрехи от 
приятели, облякохме ги цивилни,  фотографи-
рах ги и си заминаха за родните места“ [15, л. 7]. 
 Впоследствие, по пътя Маказа – Гюмюрджи-
на Македоно-одринското опълчение навлиза в За-
падна Тракия и още на 8 ноември 1912 г. влиза 
в Гюмюрджина. Посрещнато е със „силни и про-
чувствени овации от цялото население, независи-
мо от националността“ [17, с. 246], а събитието е 
запечатано в достигнали до нас снимки на опъл-
ченците, строени на площада, направени от фото-
графското ателие на Костадин Гунчев [13, л. 4].  
 Следват драматични събития за населява-
щите Западна Тракия етноси, които довеждат до 
множество демографски промени и размествания, 
дали трайно отражение върху народностния об-
лик на Западна Тракия и Източните Родопи.
 3. Пътят Гюмюрджина – Маказа в пе-
риода между двете световни войни
 • В периода между двете световни войни 
пътят от Гюмюрджина за Маказа става път на 
спасението на западнотракийските бежанци. 
 Масовото изселване на българите от Запад-
на Тракия започва в края на  1919 и началото на 
1920 г., още преди френските власти да предадат 
областта на Гърция и преди българо-турското 
„Временно правителство на националната защи-
та“ от 25 май 1920 г. да обяви автономно управле-
ние на областта. Голяма част от тези беломорски 
българи се заселват в пограничните райони на Из-
точните Родопи. Следващото голямо изселване на 
българите от Западна Тракия е в периода след под-
писването на спогодбата „Моллов – Кафандарис“ 
от 1927 г., в резултат на което Западна Тракия е 
почти  напълно обезбългарена. 
 Хилядите бежански семейства на българи 
от Беломорието преминават на българска тери-
тория, най-вече през граничния митнически про-
пусквателен пункт на Маказа, и се настаняват 
на местоживеене предимно в населени места на 
територията на днешната Кърджалийска област 
[18, 2, 1]. Жертви на разпокъсването и загубата 
на български земи, тези българи, прокудени по 
най-жесток начин от родните им места, пристигат 
в разорената ни и ограбена страна, преминавайки 
по спасителния за тях път Гюмюрджина – Мака-
за. Тази огромна, безимотна и безработна бежан-
ска маса е трябвало да получи покрив и поминък. 
Дребни селски стопани, занаятчии, работници и 

ратаи – това са в огромното си мнозинство прис-
тигащите бежанци. Представа за тяхното настаня-
ване и за проблемите, свързани с него, ни дават 
документите от фонда на Околийската комисия за 
настаняване на бежанците – Крумовград, съхра-
няван в Държавен архив – Кърджали. В него се 
съдържат окръжни и наредби на Главна дирекция 
за настаняване на бежанците, протоколи на об-
щинските комисии за настаняване на бежанците 
в Крумовградска околия, документи на Околий-
ската комисия в Крумовград за одворяването, 
оземляването и снабдяването с работен добитък 
и земеделски инвентар на бежанските семейства, 
списъци на одворените и оземлени бежанци, пис-
ма, заявления и протоколи за признаване правата 
на бежанците, писма, телеграми и преписки по 
благоустрояването на бежанските семейства през 
периода 1927 – 1932 г. и др. [9]. 
 В документите на личния архивен фонд на 
Балин Текелиев пък, съхраняван също в Държавен 
архив – Кърджали, е отразена тежката и нерадост-
на съдба на едно бежанско семейство от Македо-
ния, каквато впрочем е била съдбата и на всички 
останали бежански семейства. След като обикалят 
дълго време по пътищата на Македония, крият се 
в горите гладни и боси, те разбират, че родният 
Дойран за тях е завинаги изгубен. Установяват 
се в Гюмюрджина, където през 1917 г. се ражда 
и едно от децата им – Балин Николов Текелиев. 
Баща му Никола след дълги колебания решава за 
по-сигурно да отведе семейството в София, къде-
то ги настаняват в училищна сграда с по няколко 
семейства в една учебна стая. За да осигури пре-
храната на семейството, той завършва специални 
курсове и става ватман. По-късно властите връщат 
семейството обратно в Гюмюрджина, където ба-
щата става прошбописец в съда, но впоследствие 
отново ги разселват и с няколко други семейства, 
преминавайки за трети път пътя Гюмюрджина – 
Маказа, се заселват окончателно в Кърджали. Тук 
те, заедно с други няколко семейства, са едни от 
първите западнотракийски българи – заселници в 
Кърджали. За задоволяване на техните жилищни 
нужди властите им предоставят една учебна стая 
в старото училище в града и няколко палатки, раз-
положени до градското дере [8, л. 1; 7, л. 3].
 Бягайки от Западна Тракия, по пътя през 
Маказа преминава в България и семейството на 
Божия Гондева. То се е установило в Тракия също 
след бягство от Македония, а в края на 1920 г. се 
заселва окончателно в Кърджали [6]. От писмата, 
запазени в архивния фонд на дружество „Тракия“ 
от първата половина на 30-те години на ХХ в. 
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се вижда, че по подобен начин на големи групи 
в Кърджали пристигат много бедни, измъчени и 
гладни семейства на бежанци. Някои от тях, при-
лагайки изобретателност и практичност, успяват 
да донесат със себе си и малка част от своята по-
къщнина и ценности [1]. 

 Пътят през Маказа преминава през 1924 г. 
и пристига в Кърджали и първият професионален 
фотограф, трайно отседнал в Кърджали – Коста-
дин  Гунчев. За това разказва самият той в авто-
биографията си, заведена като частично постъпле-
ние в Държавен архив – Кърджали: „Натоварихме 
багажа на коли до Маказа, а аз се чудех: какво ще 
стане с моите исторически снимки, ако ги наме-
рят. Сигурно ще ги счупят на границата, а и мене 
ще ме задържат. Имах много снимани войводи и 
четници и тях носех. Дойде ми на ума да взема 
най-лесно един моментален апарат да снимам и 
веднага да давам снимките. И такъв апарат имах. 
Потеглихме за Маказа около 20 семейства. На коли 
натоварихме багажа. Като стигнахме митницата 
на Маказа, служителите започнаха да проверяват 
багажа на другите. Аз почнах да ги снимам и да 
давам картичките без пари. Останаха много до-
волни – че  на Маказа не бяха виждали фотограф. 
Дойде ред и за моя багаж. Казаха ми „Свободен 
си, нема да гледаме вашия багаж“, а те не знаят 
какво имам в багажа – разни комити, Балканска-
та война, история на Тракия от 1910 г. до 1924 г. 
Каквито промени да се ставали, аз всичко снимах 
и запазих. Скрих ги с риск за живота ми и ги пре-
несох през границата. Посрещнаха ни български 
войници, с коли ни натовариха“ [15, л. 11]. 
 За същия преход на пътя от Гюмюрджина 
през митницата на Маказа до селищата, в които 
са заселвани, и за перипетиите, съпътствали ги 

по пътя, разказват в спомените си и много други 
българи – бежанци от Беломорска Тракия в този 
период [15, л. 11; 10; 4; 5 и др.]. 
 След прокарването на границата, очертана 
от Ньойския договор от 1919 г., и особено след 
завършването на работата на двустранната бъл-
гаро-гръцка комисия за оценка на изоставените 
имоти, много от новопостроените в навечерието 
на войните пътища са изоставени. Останали без 
необходимата поддръжка, те скоро буренясват и 
запустяват. До голяма степен това се случва и с 
пътя през Маказа. От двете страни на границата 
са поставени гранични постове, чиято основна за-
дача е да не позволяват нейното свободно и без-
препятствено преминаване. Срещите и пазарите 
между доскоро свободно общувалите жители на 
Западна Тракия и Източните Родопи стават епи-
зодични и трудни. Стремежът за преодоляване на 
бариерата, която границата поставя, обаче е из-
ключително силен – и от страна на скотовъдците и 
овчарите, които не могат вече да извеждат стадата 
си в Беломорието, и от загубилите търговските си 
пътища и пазари занаятчии от Родопите и Тракия, 
и от желаещите завръщането си в Беломорието 
бежанци от Западна Тракия, които до изселването 
си са получавали богати реколти от обработваните 
земи и трудно свикват с планинските, по-трудно 
обработваеми почви и по-неблагоприятния кли-
мат на Родопите.
 4. Пътят  Маказа – Гюмюрджина през 
Втората световна война и новите надежди на 
България за траен излаз на Бяло море.
 • През 1941 – 1944 г. пътят Маказа – 
Гюмюрджина става важна транспортна и съоб-
щителна артерия, подпомагаща и обслужваща 
усилията и стремежа на България за траен из-
лаз на Бяло море. 
 В хода на разгръщането на военните дейст-
вия през Втората световна война на Балканите, в 
началото на 1941 г. в българската преса започва 
обсъждане на значимостта на пътищата, водещи 
от вътрешността на България за Бяло море. Така 
например, във в. „Зора“ от 2 февруари е поместена 
статия „Пътищата през Родопа за Бяло море“, на-
писана от директора на Дирекцията по пътищата 
в Министерството на пътищата, благоустройство-
то и държавните имоти, в която той се опитва да 
докаже, че през Родопа „не се отваря голям път 
за сношение на България с Беломорския бряг“. 
Изказва мнение, че само по Струма и течението ѝ 
се открива „големия път за Беломорието“, удобен 
било за железопътна линия, било за коли [22]. В 
статията се прави опит да се омаловажат пътища-

Фотос 3. Бежанци от Западна Тракия, пребиваващи 
на открито в покрайнините на Кърджали през 20-те 
години на ХХ в. ДА – Кърджали, ф. 271 К, оп. 1, 
а.е., 336, л. 2
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та през Родопите и Тракия за Бяло море, а се над-
ценява значимостта и ролята на тези през Македо-
ния. В отговор на това виждане в сп. „Родопа“, в 
броя му от 1 април 1941 г., Ст. Чакъров се произна-
ся категорично, че който и родопски път да вземем 
за Беломорието, ще се убедим, че той е по-пряк, 
по-къс, по-годен и по-удобен от стопанска, страте-
гическа и държавническа гледна точка, отколкото 
който и да е друг такъв през Македония. И допъл-
ва: „Може би някои от тия родопски пътища да 
не се достатъчно пригодени, изцяло или отчасти, 
за да са идеално годни за целта, но вината за това 
лежи другаде. За тридесетте години, откакто са в 
границата на България, много малко е направено 
за подобряването на пътищата в Родопите. За мно-
го по-маловажни нужди са прокарвани пътища и 
железници в различни кътове на страната, а са из-
оставяни родопските покрайнини и нужди, та за-
ради това по това време настоятелно се твърди, че 
те са неудобни“ [26].
 В резултат на бързо приключилите военни 
действия между германските и гръцките войски и 
сключените междудържавни договори, на 20 ап-
рил 1941 г. българските военни власти навлизат 
в Западна Тракия и тя отново влиза  в пределите 
на България [24]. Само три дни по-късно, на 23 
април, Мара Михайлова предприема пътуване с 
група офицери от Щаба на армията от Момчил-
град към Гюмюрджина. Потеглят от Момчилград 
в пет часа сутринта с две леки коли. След дълги 
лъкатушения и изкачвания по височините на пътя 
те стигат до първия пост на Маказа, където до-
скоро е била границата. Спират пред два пресни 
гроба с дървени кръстове и каски върху тях на 
първите паднали на 6 и 8 април 1941 г. в боевете 
за Беломорието двама германски войници, където 
полагат цветя. (За да почете паметта им по-късно, 
Втора трудова рота от българската армия постро-
ява войнишки паметник, открит тържествено на 
25 октомври 1942 г.). При слизането им по-надо-
лу към Беломорието вниманието им е привлечено 
от останките на укрепената линия „Метаксас“ на 
гръцката армия, по която има остатъци от танкови 
препятствия и телени мрежи. На много места шо-
сето е взривено, но това не пречи на движението 
по него, тъй като разрушените мостове са възста-
новени [10, л. 7-8]. 
 В началото на м. май 1941 г. към Беломоре-
то се отправя и Цар Борис III, който също се при-
движва на отиване и връщане по пътя през Мака-
за. На 2 май той посещава градовете Гюмюрджина 
и Дедеагач, а на 3-ти – Ксанти и Кавала [10, а.е 
129, л. 7]. Скоро след неговото посещение е съз-

дадена и т.нар. Беломорска административна об-
ласт [25], а споровете кои пътища да я свързват 
с вътрешността на България са изоставени и се 
пристъпва към конкретни действия. През м. юли 
1941 г. в бр. 6 – 7 на сп. „Родопа“ се оповестява, че 
предстои да бъдат установени пътните съобщения 
за Беломорието и че ще бъдат поправени шосе-
тата през Маказа и Гюмюрджина и през Елидже 
за Ксанти, по които се очаква „скоро да бликне 

усилено движение“ [20]. Започва се и уреждането 
на автомобилни съобщения до беломорските гра-
дове, за което са подписани първите договори с 
частни превозвачи [20].  На първо време е било 
най-необходимо обаче да бъдат поправени нане-
сените от военните действия и от изтеглящата се 
гръцка армия повреди на мостове и участъци от 
шосетата и железопътните линии. 
 При новите военновременни условия зна-
чението на пътя Маказа – Гюмюрджина силно 
нараства. По него започва усилено движение на 
военни формирования от Родопите към Беломо-
рието. По този път тръгват и представителите на 
българската административна власт, културни и 

Фотос 4. Посещението 
на цар Борис III в 
Гюмюрджина на 3 май 
1941 г. Царят отива и се 
връща от там по пътя през 
Маказа, в. „Тракия“, 20 
април 1942 г.

Фотос 5. Момент от тържественото освещаване на 
паметника на загиналите германски войници на 
прохода Маказа на 25 октомври 1942 г., в. „Тракия“, 
11 ноември  1942 г. 
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просветни дейци. Много са и българските бежан-
ски семейства, които по призива на българските 
власти поемат през Маказа обратно за Беломо-
рието към напуснатите неотдавна родни огнища. 
Същевременно държавата полага големи грижи 
за цялостното възстановяване, ремонтиране и мо-
дернизиране на пътя. Във в. „Ардинска дума“ от 
10 ноември 1942 г. в дописка за състоянието на 
пътя край Маказа четем: „До тази пролет частта 
от шосето за Гюмюрджина между с. Чорбаджий-
ско и бившата Държавна граница беше в едно ока-
яно състояние и приличаше на разорана нива, из 
която се клатушкаха моторни и обикновени коли. 
Това обстоятелство извънредно много затруднява-
ше съобщенията и даже ги заплашваше от пълно 
прекъсване.
 Благодарение на усилията и труда на трудо-
вите войски, същото това притежание днес пред-
ставлява едно разширено и напълно годно трасе. 
Работите започнаха на 23 май 1942 г. и досега са 
окончателно построени 24 км. Остава още малка 
част от пътя оттатък Маказа да се поправи, за да се 
осъществи един непрекъснат удобен път от Мом-
чилград до Гюмюрджина.
 Делото на трудоваците буди възхищение. 
Ние му отдаваме почит. Отдаваме почит и на тру-
довите началници в лицето на полк. Мумджиев, 
командир на 14-та трудова дружина, който със 
своята енергия и предприемчивост оползотвори 
така успешно труда на своите подчинени“ [12, л. 
10].
 Въпросът за редовните пътнически и то-
варни превози по линията Момчилград – Маказа 
– Гюмюрджина вълнува не само българските бе-
жанци, завърнали се в Беломорието, но и ръковод-
ните държавни органи. На 15 октомври 1942 г. в 
Гюмюрджина пристигат на посещение министъ-
рът на вътрешните работи и народното здраве Пе-
тър Габровски и народните представители Таско 
Стоилков и Георги Чалбуров. На устроената прес-
конференция министърът заявява, че скоро ще бъ-
дат пуснати 4–5 рейсови коли, които ще имат за-
дача да обслужват пътниците между Момчилград 
и Гюмюрджина, а така също, че ще бъде пуснат и 
държавен камионен превоз, с който ще се  улесни 
населението. Отчетено е и че се полагат грижи 
за прокарване в Беломорието и на други шосета 
и железопътни линии. Министърът и придружа-
ващите го лица се отправят към София, премина-
вайки отново по пътя през Маказа [12, 11, л. 41]. 
 От поместена на 21 октомври 1942 г. във в. 
„Тракия“ статия става ясно защо с такова нетър-
пение се очаква пущането на държавния рейс 

от Гюмюрджина до Момчилград: „Очаква се, 
че уреждането на редовни съобщения ще внесе 
едно успокоение всред пътниците. Ще се пътува 
удобно и без риск. Няма да се виждат пътници в 
Момчилград, които чакат с дни место. И как се 
чака? При липса на хотели, на храна и каквито и 
да било удобства. А често се случва пътниците да 
бъдт натоварвани на открити камионетки един до 
друг прави и в Гюмюрджина пристигат посипани 
с педя прах, ако и за това местене да са заплатили 
толкова, колкото от Момчилград до София“. Изра-
зено е недоволство и от техническата поддръжка 
на частните превозни средства. Напомня се: „Кол-
ко пъти се разваля рейсовата кола, колко пъти ка-
мионите спират? Какво става с пътниците? – пеша 
стигат в Гюмюрджина. Ето на 9 т.м натоварените 
пътници в една камионетка тръгват за Гюмюрджи-
на и точно на „Бункерите“ колата се поврежда. Ча-
сът е 9 вечерта. Какво да се прави? Потеглят пеша 
хората и едва в 12 часа през нощта пристигат в 
Гюмюрджина изморени и останали без подслон, 
след като са направили едно пътуване от 15 кило-
метра“ [11, л. 41, 41 гр.].
 Трудностите на пътуването до Беломорието 
и обратно, свързани с по-неблагоприятните приро-
до-географски и климатични условия и дадености 
в планинските части на пътя Маказа – Гюмюрджи-
на, са също коментирани в пресата. В статия във в. 
„Тракия“ от края на 1942 г. четем: „Въпреки че в 
равнината денят е слънчев и топъл „като във све-
жа ранна пролет“, на 30 км над Гюмюрджина вече 
всичко е побеляло от сняг. Колите затъват и се раз-
валят, а самото пътуване през Маказа често трае 
през зимата около 8 часа. И това става често не 
по вина на шофьорите, а поради липсата на една 
или две снегочистачки, необходими, за да се раз-
чиства редовно този единствен прав и бърз възел, 
чрез който се свързва вътрешността на страната с 
Беломорието“ [11, л. 64]. 
 На 30 май 1943 г. е устновена редовна дър-
жавна автомобилна връзка чрез автобуси и ка-
миони за багажни товари между Момчилград и 
Гюмюрджина. Освещаването ѝ е извършено на 30 
май от Негово високопреосвещенство митропо-
лит Софроний Търновски,  родом от с. Еникьой, 
Дедеагачко, където той е бил по същото време на 
посещение [21].
 Улесненията от използването на редовна 
държавна автомобилна връзка обаче не са дълго-
трайни. Обратът, настъпил в хода на Втората све-
товна война, довежда до наложилото се изтегляне 
на българските военни власти, администрация и 
заселници в Западна Тракия обратно в България. 
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В Беломорието остават неприбрани реколтите и 
цели вагони и камиони с изкупени тютюни, стоки 
и стада. Заселниците в Беломорието се завръщат 
обратно в България по пътя през Маказа още вед-
нъж като бежанци, още по-бедни и по-угнетени, 
отколкото при заселването си…
 С откриването на новия път за Комотини 
през прохода Маказа през 2013 г. се сбъднаха дъл-
гоочакваните надежди и се постави началото на 
удовлетворяването на големите нужди на населе-
нието, обществата и стопанствата от двете страни 
на границата от възстановяването на пътя Маказа 
– Гюмюрджина (днес Комотини). С това се съз-
дадоха и по-добри условия, възможности и  пред-
поставки за тяхното по-успешно общо развитие и 
интегриране в рамките на Европейския съюз.
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THE ROAD KARDZHALI – MAKAZA – GIUMURDZHINA (KOMOTINI) – WITNESS OF MAJOR 
HISTORICAL EVENTS AND UPS AND DOWNS FROM THE NEW HISTORY OF THE EASTERN 

RHODOPES AND WESTERN THRACE (1908 – 1944)
Valcho Zlatilov

Abstract
 As a significant transport connection between the Aegean Sea and the inside of Bulgaria, the road Kardzhali – Makaza 
– Giumurdzhina (Komottini) is essentially significant for the farming, political and military life of Bulgaria. Because of 
its significance the Bulgarian government was paying close attention of its building, reconstruction and maintenance at 
different points in the history. During the Balkans and both of the World wars its significance increases and the road 
becomes an arena for fierce military acts. It is also closely related with some significant demographical changes in the 
Eastern Rhodopes and Western Thrace. The use of the road at different periods in the history of the region and the country 
are being subject of this research.
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 Преди 140 години бил подписан един рож-
ден акт, подписано е кръщелно свидетелство за 
раждането на една нова държава – България. От-
рочето било повито в пелените от държавата Ру-
сия.
 България е съществувала дълго-дълго, пре-
ди да бъде обявена третата Българска държава. 
Духовната общност, наречена български народ, е 
живяла заедно с духовната общност руски народ 
хиляда години преди подписването на новото кръ-
щелно свидетелство. Петстотин години покорени-
те и оковани българи гледат на север, където сияе 
могъщата им братска руска държава, и се надяват 
това да е светлината на зората. Петстотин години 
русите слушат стенанията на българите и другите 
славяни зад Дунава и няколко пъти тръгват да им 
помогнат. Освободителната война 1878 – 1879 го-
дина е десетата битка на Русия с Османската им-
перия.
 В деня на освобождението преди 140 годи-
ни България ликува, най-после свободна, Русия се 
радва и плаче. Всеки четвърти русин, минал Ду-
нава да освобождава България, остава да лежи в 
земята на България. От всеки четирима души два-
мина са ранени. Но живи! Колко деца са остана-
ли сираци? Колко жени – вдовици? Колко майки 
и бащи ще жалят синовете си, докато отидат при 
тях?
 Много е говорено, че руският император е 
гледал към проливите. Много е казано, че Русия 
защитавала своите интереси. От това, което съм 
научил и разбрал, тази война нямало да я има, ако 
руският народ не се беше вдигнал да освобождава 
своите братя славяни зад Дунава. Говорим за бра-
тя – и за любов.
 Изисква се сериозно духовно усилие да се 
върнем в дните преди 140 години. Една майка, 
една жена, едно дете, се взират в безкрайната ру-
ска степ и чакат: вест за сина, мъжа, бащата, който 
се бие някъде много далеч. Днес вестите, които 
наричаме информация, пристигат едва ли не пре-
ди събитието да се е случило.
 Но разликата не е само в бързината, с която 
вестите летят. По-важно е какво те носят. В света 
преди 140 години книжните пари се осигуряват 

със злато, а думи като „чест“ и „дълг“ – с доверие. 
Днес ни убеждават, че добродетелите са относи-
телни, а величието – не съществува. Опитват се да 
ни кажат, че разказите за битките през Руско-тур-
ската война са фантастични приказки, че те не 
само не са били, но и не са могли да бъдат. Само 
славяните имат думата и понятието „подвиг“.
 Какво е станало, какво е останало от друж-
бата, от любовта между българския народ и наро-
да на Русия – след 140 години?
 Ще се изненадаме от отговора, ако си ми-
слим и си представяме, че близостта между наро-
дите е нещо като кораб, който плува нататък, на-
където го носят ветровете. Ако се гледа посоката 
на вятъра, който сега духа от запад на изток, това 
сияние на изтока, тази очаквана зора, трябва вече 
да е угаснала. Но изтокът отново излъчва светли-
на. Зората, която преди 140 години българите са 
чакали и мечтаели, и която най-после е изгряла, 
този огън, който е залял със светлина поробените 
земи, той още живее.
 Но като всеки огън, той трябва да се храни.
 Всеки, който очаква, че българите са позаб-
равили Русия, ще се разочарова. Българите искат 
да научават – и научават много повече от това, 
което дават официалните извори. Все още работят 
хиляди българи, които са започнали своя път в Ру-
сия. На младите българи, които поемат да учат на 
Запад, искам да припомня, че руските студенти са 
между първенците по успех в западните универ-
ситети. Но руските книги, руското кино, руските 
песни – за съжаление – не са там, където бяха.
 В наши дни човечеството – и България – иг-
рае съдбоносна партия шах със съдбата, с реал-
ността, с историята. Винаги сме играли шах със 
съдбата. Но някога, преди, шахматният часовник, 
който отмерва срока за всеки ход, вървеше с чо-
вешко време. Даваше горе-долу човешки измере-
ния за обмисляне на всеки ход. Сега часовникът 
бясно трака, съдбата мести ходовете светкавично, 
позицията в партията се променя всеки миг.
 Преди 140 години русите и българите са 
преместили своите фигури на шахматната дъска 
на историята. Сега ние сме на ред. С нашия ход.

140 ГОДИНИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА 
ВОЙНА – ПОУКИТЕ ОТ НЕЯ

Акад. Антон Дончев
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 На 16 февруари 2018 г. беше открита едина-
десетата поред национална археологическа излож-
ба „Българска археология 2017“1. Тя се организира 
от Националния археологически институт с музей 
при Българската академия на науките. Тази година 
съорганизатори на изложбата са 17 исторически и 
археологически музеи в страната, които участват 

с находки от своите фондове: Националният ис-
торически музей (НИМ), Регионален археологи-
чески музей Пловдив, Регионален исторически 
музей (РИМ) Благоевград, РИМ Велико Търново, 
РИМ Видин, РИМ Пазарджик, РИМ София, РИМ 
Шумен, Археологически музей „Марица-Изток“ 
Раднево, Музей „Старинен Несебър“, Общински 
исторически музей Средец, Исторически музей 
(ИМ) Белоградчик, ИМ Димитровград, ИМ Дря-
ново, ИМ Петрич, ИМ Свиленград и ИМ Севли-
ево.
 Находките и богатият илюстративен мате-
риал в изложбата представят най-интересните 
резултати от проучванията през изминалия архе-
ологически сезон. В изложбата участват над 340 
експоната, които илюстрират 22 обекта с различна 
хронология, обхващаща времето от ранната пра-

история до Средновековието. 
 Най-ранните находки се отнасят към края 
на средния и прехода между средния и късния па-
леолит, около 57–39 000 г. преди нашето време и 
традиционно произхождат от пещерата Козарни-
ка, Белоградчишко (ръководители доц. д-р Нико-
лай Сираков и доц. д-р Жан-Люк Гуадели). Сред 

тях са характерни за тези 
периоди кремъчни сечива и 
останки от ловната плячка 
на древните обитатели на 
пещерата (Фигура 1).
 Към прехода между 
средния и късния палео-
лит, в периода 44 – 39 000 
г. преди наше време, се от-
насят експонатите от архе-
ологическите проучвания 
на пещерата Бачо Киро до 
Дряново (ръководители 
доц. д-р Николай Сираков и

и д-р Ценка Цанова). Те включват накит от зъб на 
пещерна мечка, характерни за епохата кремъчни 
сечива и оръжия, както и зъб от Homo sapiens.
 Най-ранните находки от епохата на неоли-
та произхождат от многослойното селище до град 
Върбица, Шуменско (ръководител д-р Светлана 
Венелинова, РИМ Шумен) и се отнасят към ран-
ния неолит (първа половина на VІ хилядолетие пр. 
Хр.). Сред тях е рядък и впечатляващ с изработка-
та си амулет от кост с врязана украса (Фигура 2).
 През 2017 г. бяха проведени изключително 
мащабни спасителни проучвания на селището от 
късния неолит и халколита (краят на VІ – V хи-
лядолетие пр. Хр.) до с. Дамяница, Сандански, 
което попада в рамките на трасето на автомаги-
страла „Струма“ (ръководители д-р Малгожа-
та Гребска-Кулов, РИМ Благоевград и д-р Иван 
Вайсов, НАИМ – БАН). Открити са стотици на-
ходки, сред които най-голямо впечатление правят 
разнообразните керамични антропоморфни фигу-
ри, както и богато украсените съдове, характерни 
за култура Тополница-Акропотамос (Фигура 3). 

БЪЛГАРСКА АРХЕОЛОГИЯ 2017
Гл. ас. д-р Камен Бояджиев,

НАИМ – БАН

1 Изложбата бе реализирана от 16 февруари до 1 април 2018 г.

Фигура 1. Кремъчни артефакти от края на средния 
палеолит (1-6) и прехода среден/късен палеолит (7). 
Пещера Козарника, Белоградчишко. Сн. А. Гуадели

Фигура 2. Амулет от кост. Многослойно селище 
Върбица. Ранен неолит. Сн. В. Григоров
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Интерес представляват също амулет от нефрит и 
медна брадва.
 Традиционно важно и атрактивно място в 
изложбата заемат обектите от каменно-медната 

епоха (халколит, V хилядолетие пр. Хр.). За вто-
ра поредна година от селищна могила Юнаците, 
Пазарджишко (ръководители доц. д-р Явор Боя-
джиев, гл. ас. д-р Камен Бояджиев, НАИМ – БАН) 
произхожда златна находка – кръгъл амулет с от-
вори за окачване или пришиване. Отнася се към 
късния халколит, синхронна със световноизвест-
ния Варненски „златен“ некропол. Сред останали-
те находки от обекта особен интерес представлява 
колективна находка от 12 кремъчни пластини от 
т.нар. „лудогорски кремък“ – висококачествена 
суровина от района на днешния Разград (Фигу-
ра 4). Вероятно подобни колективни находки са 
били основна „търговска мярка“ през далечното V 
хилядолетие пр. Хр., а контролът над суровината 
и търговията с нея – важен аспект в социалната 
система на древните общности.
 За поредна година в изложбата са предста-
вени проучванията на селищната Козарева моги-
ла до Каблешково, Бургаско (ръководител доц. 
д-р Петя Георгиева, Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“). Експонирани са богато 
украсени и разнообразни по форма керамични 
съдове от опожарено жилище от късния халко-
лит – втора половина на V хилядолетие пр. Хр. 
(Фигура 5).
 През 2017 г. продължиха археологически-
те проучвания и на некропола на Балей (средна и 
късна бронзова епоха, ръководител доц. д-р Сте-
фан Александров, НАИМ – БАН). В изложбата е 
представен цял погребален комплекс, включващ 
три съда, използвани като урни и покрити с купи 

капаци. Две от амфорите – урни и купите с капа-
ци към тях са богато орнаментирани с врязани и 
инкрустирани с бяла паста геометрични мотиви 
(Фигура 6).

Фигура 3. Керамични съдове от опожарено жилище. 
Праисторическо селище Дамяница. Късен неолит, 
култура Тополница-Акропотамос. Сн. К. Георгиев

Фигура 6. Керамична амфора – урна. Некропол 
Балей, Видинско. Късна бронзова епоха

Фигура 4. Колективна находка от кремъчни 
пластини. Селищна могила Юнаците, 
Пазарджишко. Късен халколит. Сн. К. Георгиев

Фигура 5. Керамична купа, украсена с врязани 
инкрустирани с бяло линии и с червена боя. 
Козарева селищна могила, Бургаско. Късен 
халколит. Сн. П. Георгиева
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 Археологическите проучвания на дре-
вногръцката черноморска колония Аполония 
Понтика, в рамките на днешния Созопол, 
всяка година предоставят както ценни науч-
ни резултати, така и впечатляващи находки. В 
тазгодишната изложба са включени предмети от 
спасителни археологически проучвания на обект 
на ул. „Маяк“ 1, с ръководител Павлина Девлова 
(НИМ). Сред акцентите през 2017 г. е изцяло за-
пазен изящно изработен червенофигурен кратер, 
внос от района на Атина. Върху него е изобразена 
сцена от мита за Едип цар и Сфинкс (Фигура 7). 
Датира във втората четвърт на V в. пр. Хр.

археологическите разкопки в района на днешния 
площад „Св. Неделя“, с ръководител гл. ас. д-р 
Веселка Кацарова (НАИМ – БАН). Проучени са 
останки от антична обществена сграда. Сред на-
ходките особено впечатление с изящната си изра-
ботка правят бронзова статуетка на бог Дионис и 
две бронзови крачета с лъвски лапи, завършващи 
с фигури на Ерос (Фигура 9). Те са сред най-ка-
чествените произведения на декоративния бронз 
от ранната римска епоха в Тракия.

Фигура 7. Атически червенофигурен кратер с 
митологична сцена, представяща мита за Едип цар 
и Сфинкса. Аполония Понтика, Созопол. 
Втора четвърт на V в. пр. Хр. Сн. Г. Илиев

 И през 2017 г. най-многобройните архео-
логически проучвания бяха свързани с обекти от 
римската епоха. Освен важните научни резултати, 
те предоставиха и многобройни находки. Част от 
тях са сред основните акценти на изложба „Бъл-
гарска археология 2017“. Най-многобройната 
колекция находки от римската епоха в изложба-
та произхожда от южния некропол на римския 
град Деултум, Бургаско (ръководители доц. д-р 
Людмил Вагалински и доц. д-р Христо Прешле-
нов, НАИМ – БАН и Красимира Костова, ОИМ 
Средец). Тя включва изключително добре запазе-
ни стъклени и керамични съдове, златни накити, 
железен меч и други. Една от най-интересните, 
редки и неочаквани находки е много добре запа-
зен музикален инструмент – флейта, изработена 
от бронз и кост, отнасяща се към ІІ в. (Фигура 8).
 Животът в градските центрове в днешните 
български земи през римската епоха е илюстриран 
и чрез находки от Сердика, София и два обекта 
във Филипопол (Пловдив). В София продължиха 

Фигура 8. Бронзов музикален инструмент. Римски 
град Деултум, южен некропол. ІІ в. Сн. И. Чолаков

Фигура 9. Бронзово краче с фигурално изображение 
на Ерос и лъвска лапа. Сердика (обект Площад „Св. 
Неделя“), София. Римска епоха. Сн. К. Георгиев

 Проучванията във Филипопол са предста-
вени чрез находки от Небет тепе (ръководител 
София Христева) и спасителни разкопки на ул. 
„Осъм“ (ръководител Елена Божинова, РАМ Плов-
див). Представени са материали от различни епо-
хи от развитието на този важен градски център 
– от Желязната епоха до Средновековието. Експо-
натите от Небет тепе включват поансон (печат) с 
изображение на женска глава от ІV-ІІІ в. пр. Хр. и 
колективна находка от сребърни денари от І в. сл. 
Хр. (Фигура 10). Сред материалите от обекта на 
ул. „Осъм“ особен интерес представлява изящно 
изработената апликация от слонова кост с релеф-
ни изображения на божества, отнасяща се към ІІ 
в. (Фигура 11).
 През 2017 г. продължиха проучванията на 
античния град „Хераклея Синтика“ в м. Рупите, 
Петричко (ръководител доц. д-р Людмил Вагалин-
ски, НАИМ – БАН). Открита е почти 50-грамова 
плетена златна огърлица, отнасяща се към късната 
римска епоха – ІV в. (Фигура 12).
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 В рамките на т.нар. обект „Светилище на 
нимфите и Афродита“ при с. Каснаково, Дими-
тровград продължи разкриването на голяма пред-
ставителна сграда от ІІ-ІV в. (ръководител гл. ас. 
д-р Веселка Кацарова, НАИМ – БАН). Сред на-
ходките са мраморна статуя на богинята Изида 
(Фигура 13) и мраморна глава на сатир.
 Картината на разнообразните като вид и мес-
тоположение обекти от римската епоха се допълва 
от няколко мащабни спасителни археологически 
проучвания. Две от тях са свързани с изграждане-
то на автомагистрала „Струма“, като обектите са 
разположени в близост до Благоевград. В единия 

случай, в землището на с. Мощанец, са проучени 
на голяма площ селище и некропол от късната 
римска епоха (ІІІ – началото на V в.) – ръководи-
тел гл. ас. д-р Галина Грозданова, НАИМ – БАН. 
От некропола произхождат добре запазени стък-
лени и керамични съдове, монети и бронзови на-
кити и елементи от облеклото (Фигура 14). Втори-

Фигура 10. Поансон (печат) с изображение на 
женска глава. Небет тепе, Пловдив. ІV-ІІІ в. пр. Хр. 
Сн. С. Христева

Фигура 11. Апликация от слонова кост, с изобра-
зени  във  висок  релеф  две  човешки  фигури. 
Пловдив, обект на ул. „Осъм“. Римска епоха, 
ІІ в. Сн. Е. Божинова

Фигура 12. Плетена златна огърлица. Хераклея 
Синтика, Петричко. ІV в. Сн. К. Георгиев

Фигура 13. Мраморна статуя на Изида. Каснаково, 
Димитровградско. Римска епоха, ІІ в. 
Сн. К. Георгиев
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ят обект, край с. Покровник, представлява голямо 
селище от римската императорска епоха и късната 
античност (ръководител доц. д-р Здравко Дими-
тров, НАИМ – БАН). Открити са голям брой на-
ходки, сред които бронзов печат, връх на вотивна 
пръчица с формата на птица (Фигура 15), изящно 
украсени костени предмети и други.

Фигура 14. Стъклен съд – унгвентарий. Некропол 
Мощанец 1, Благоевградско. IV в. Сн. К. Георгиев

Фигура 15. Бронзов връх на вотивна пръчица 
с форма на птица. Покровник, Благоевградско. 
ІV-V в. Сн. К. Георгиев

Фигура 16. Факлодържател с формата на човешка 
ръка. Плиска. ХІ в.

 В рамките на комплекс „Марица-Изток“, 
Раднево, до с. Полски градец, е проучен жилищ-
но-стопански комплекс от римската епоха (ръко-
водител проф. Венцислав Динчев, НАИМ – БАН). 
В изложбата са представени железни оръдия на 
труда, бронзови апликации, сребърни накити. 
 Изминалата 2017 г. бе успешна и за проучва-
нията на обекти от епохата на Средновековието. В 
изложбата са представени находки както от сред-
новековните български столици Плиска и Велико 
Търново, така и от други важни градски центрове 
и крепости – Калиакра, Хоталич и Букелон.

От продължаващите разкопки на Плиска произ-
хожда изключително интересна и рядка находка 
– изцяло запазен стенен факлодържател с форма 
на човешка ръка (Фигура 16). Отнася се към ХІ 
в. Ръководители на проучването в този сектор са 
проф. Станислав Станилов (НАИМ – БАН) и гл. 
ас. д-р Мариела Инкова (НИМ).

 В рамките на крепостта на хълма Трапезица, 
Велико Търново, бе открита и проучена неизвест-
на досега църква от ХІV в. (ръководител доц. д-р 
Деян Рабовянов, НАИМ – БАН). В нея са открити 
заровени цяла група паметници на християнския 
култ, положени като реликви, за да подсилят све-
тостта на новопостроения храм. Сред тях особено 
впечатление с изящната си и детайлна изработка 
прави рядка стеатитова икона на архангел Гавра-
ил. Запазени са и следи от богатата ѝ оригинална 
украса – позлата и червена боя (Фигура 17).

Фигура 17. Стеатитова икона на архангел Гавраил. 
Средновековен град Трапезица, Велико Търново. 
Сн. Д. Рабовянов
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 През 2017 г. започнаха проучвания на къс-
ноантичната и средновековна крепост Букелон до 
с. Маточина, Свиленградско (ръководител гл. ас. 
д-р Мариела Инкова, НИМ). Открити са интерес-
ни находки от различните периоди на обитаване 
на крепостта: накити и елементи от облеклото, 
византийски моливдовул и др. Особено внимание 
предизвиква дръжка от кост, завършваща с реа-
листично изображение на куче (Фигура 18).

Фигура 18. Дръжка с изображение на куче, кост. 
Крепост Букелон, Свиленградско. V – VІ в.
 Важни наблюдения както на погребалния 
обряд, така и на облеклото през Второто българско 
царство предоставиха проучванията на некропола 
на средновековния град Хоталич до Севлиево (ръ-
ководител Надежда Ботева, ИМ Севлиево). Пред-
ставени са богатите накити от два женски гроба 
– огърлици от хиляди мъниста, масивни сребърни 
наушници, бронзови гривни. Една от най-инте-

Фигура 19. Оловна евлогия с образите на апостоли 
Петър и Павел. Средновековен град Хоталич, 
Севлиево. ХІІІ в. Графична рисунка Д. Косева

ресните и ценни находки е оловен знак-евлогия 
(благословия) с образите на Св. ап. Петър и Павел, 
удостоверяващ, че собственикът му е извършил 
поклонение в Рим (Фигура 19).
 Сред основните акценти на изложба „Бъл-
гарска археология 2017“ е една изключително ин-
тересна и неочаквана находка от проучванията на 
средновековния град Калиакра (ръководител доц. 
д-р Бони Петрунова, НИМ) – фино украсена ката-

Фигура 20. Катарама от бял нефрит. Средновековен 
град Калиакра. XIV век. Сн. Т. Димитров

рама от бял нефрит, от ХІV в. (Фигура 20).
 Чрез постери е представена кратка ин-
формация и снимков материал за близо 50 
обекта. Те помагат на посетителите да се за-
познаят с контекста на откриване на показани-
те експонати, както и с резултатите от редица 
други проучвания през 2017 г. По този начин 
изложбата дава на любознателните зрители 

една по-цялостна представа за разви-
тието на народите, обитавали днеш-
ните български земи, и за богатото 
ни културно-историческо наследство. 
Изложбата е придружена от каталог с 
авторски статии за представените чрез 
находки обекти от техните проучва-
тели [1].
 Благодарим за съдействието на 
всички колеги от музеите, които ни по-
могнаха в осъществяването на едина-
десетата национална изложба „Българ-
ска археология“.

Използвана литература
1. Българска археология 2017. Каталог към 

изложба. София, 2018.
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BULGARIAN ARCHAEOLOGY 2017
Kamen Boyadzhiev

Abstract
 The National Institute of Archaeology with Museum at the Bulgarian Academy of Sciences organized the 
National Archaeological exhibition “Bulgarian Archaeology 2017” for eleventh year in a row. Traditionally, it 
presented the results from the last season of archaeological fieldwork by displaying some of the most interesting 
finds, along with extensive illustrative material. Contributions to the exhibition came from seventeen museums 
in the country, co-organizers of the event, with finds from their depositories.
The exhibition brought together more than 340 artefacts from 22 archaeological sites belonging to different 
types and chronology, ranging from the Early Prehistory to the Middle Ages and including gold, silver and 
bronze adornments, ceramic anthropomorphic figurines, glass and pottery vessels, marble statues and many 
others. It was opened to the public between 16 February and 1 April, 2018.
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ТРИБУНА	НА	МЛАДИТЕ

ФОНДАЦИЯ „ЕВРИКА“ – С ПОГЛЕД КЪМ 
ТАЛАНТЛИВИТЕ МЛАДИ ХОРА

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

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

 Традиционните награди на фондация „Ев-
рика“ за постижения в науката, най-добър млад 
изобретател, мениджър и фермер за 2017 г. бяха 
връчени тържествено на 29 януари 2017 г. в На-
ционалния дворец на културата. Празникът беше 
уважен от депутати, представители на МОН, биз-
неса, научната и преподавателската общност и 
приятели на фондацията, която за поредна годи-
на не само отличи най-талантливите млади хора 
със значими постижения в науката, с изобретения 
с голяма обществена значимост, с постижения в 
управлението на стопански организации, както и 
за най-високи резултати в областта на земедели-
ето, но и ги стимулира в по-нататъшната им дей-
ност и популяризира сред широката общественост 
техните приноси и успехи.
 Това е мисията на фондация „Еврика“, която 
е  закодирана и в името ѝ, но не се изчерпва само с 
наградите „Еврика“, но и с много други прояви на 
фондацията, насочени към талантливи млади хора. 
През 2017 г. тя е реализирала много интересни об-
разователни, научни и иновационни проекти на 
(за) млади хора, самостоятелно и в сътрудничест-
во с други организации: Ученическия институт 
по математика и информатика, Националния дво-
рец на децата, Техническия университет – София, 
БАН, Националния политехнически музей, Съюза 
на изобретателите в България, Съюза на физиците 
в България и мн. др. В широкия спектър на дей-
ността на фондацията са отпусканите като безвъз-
мездна финансова помощ средства за стипендии, 
консултиране, информационни услуги, издателска 
дейност, подпомагане на научно-технически изяви 
и др.
 НАГРАДАТА „ЕВРИКА“ ЗА ПОСТИЖЕ-
НИЯ В НАУКАТА се присъжда ежегодно от фон-
дация „Еврика“ и Съюза на учените в България 
чрез конкурс за български граждани до 35 години, 
защитили дисертация в областта на природомате-
матическите, техническите, медицинските, селс-
костопанските и икономическите науки. Награда-

та е присъдена за първи път през 1997 г. Нейни 
носители досега са талантливи млади български 
учени от институтите на БАН и българските вис-
ши училища.
 Носител на престижното отличие за 2017 г., с 
което  получава възможността да участва в между-
народна конференция/семинар за подпомагане на 
развитието си като специалист, е д-р МАЯ ХАД-
ЖИЕВА – бакалавър по биотехнологии  в СУ „Св. 
Кл. Охридски“ и магистър по невронауки в Otto-
von-Guericke University в Магдебург, Германия. По 
време на обучението си в Германия Мая Хаджиева 
работи две години като асистент последователно в 
Института по биология и Института по невропато-
логия. От 2014 г. до 2017 г. тя е редовен докторант 
по специалност „Имунология“ в Институт по ми-
кробиология „Акад. Стефан Ангелов“ на БАН. По 
време на работата си по дисертацията специализи-
ра в Лабораторията по имунопатология и терапев-
тична имунопревенция в Centre de Recherche des 
Cordeliers в Париж. Д-р Хаджиева е печелила две 
международни стипендии – от Европейското дру-
жество по имунология през 2015 г. и Европейското 
дружество по биохимия през 2016 г. Носител е и 
на наградата на фондация „Акад. проф. д-р Сте-
фан Ангелов“ за най-добра работа на млад микро-
биолог за 2015 г. От февруари 2017 г. е експерт по 
анализ и дизайн в НТА ЕООД  и прави оценки на 
здравни технологии.
 Научната продукция на д-р Мая Хаджиева 
е впечатляваща. Във връзка с дисертационния си 
труд тя е представила 5 публикации в реферирани 
списания, от които 4 са в авторитетни междуна-
родни списания с импакт фактор, в три от които 
е първи автор. Взела е участие с доклади и пре-
зентации в 10 международни и български научни 
форуми. Въпреки че всички публикации са от по-
следните две години, тя вече има 8 цитирания. Д-р 
Хаджиева е убедена, че младите учени и докторан-
ти трябва максимално да се възползват от възмож-
ностите, които предоставят  европейски научни 
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дружества за стимулиране на транснационалното 
научно сътрудничество и обучение. 
 Мая Хаджиева получи съвместната награда 
на фондация „Еврика” и Съюза на учените в Бъл-
гария за отличната защита на дисертационен труд 
на тема „Антитела с индуцирана полиспецифич-
ност“.
 Дисертационният труд на д-р Мая Хаджиева 
е разработен и представен  професионално и с не-
обходимата научна компетентност. Направените 
изследвания са в сферата на имунологията и допри-
насят за по-детайлното разбиране на механизма на 
един неотдавна описан феномен при антителата, 
наречен индуцирана полиспецифичност. Повече-
то от антителата са моноспецифични – т.е. могат 
да разпознават само една чужда молекула. Има и 
антитела, които са в състояние да разпознават раз-
лични молекули – те са полиспецифични.  В орга-
низма на всеки човек съществуват антитела, които 
могат да бъдат превърнати от моноспецифични в 
полиспецифични. Основната цел на дисертацион-
ния труд е да се анализира индуцираната от хем и 
феройони полиспецифичност на антитела от два 
класа – IgE и IgG, както и да се изяснят механи-
змите ѝ. Въз основа на получените резултати д-р 
Хаджиева е успяла да създаде работна хипотеза за 
физиологичната роля на индуцираните полиспе-
цифични антитела като допълнителен механизъм, 
по който системата на вродения имунитет реагира 
към непознати патогени. Тя показва за първи път, 
че хемът има способността да индуцира  полиспе-
цифичност на антитела от IgE клас. От клинична 
гледна точка, модифицирането на имуноглобули-
нови препарати без индуциране на автореактив-
ност е от безспoрен интерес за производството 
на нова генерация имуноглобулинови препарати. 
Получените от д-р Хаджиева резултати за инду-
циране на полиспецифичност при IgG антителата 
могат да се използват успешно за характеризиране 
на индивидуалния имуноглобулинов репертоар за 
целите на персонализираната медицина. 
 Научният ръководител и рецензентите оце-
няват високо и по достойнство дисертационния 
труд на д-р Мая Хаджиева. Неговата актуалност, 
използваните съвременни методи, получените 
резултати и приноси, както и изследователските 
умения на д-р Хаджиева са убедителен пример за 
последователна и целенасочена работа за изграж-
дането и развитието на перспективни учени в об-
ластта на  имунологията. 
 НАГРАДАТА „ЕВРИКА” ЗА МЛАД ИЗО-
БРЕТАТЕЛ се присъжда ежегодно от фондация 
„Еврика” на български граждани на възраст до 

39 години чрез конкурс, на който те представят 
свои или в съавторство изобретения, защитени 
със съответните документи у нас и/или в чужбина. 
Наградата е присъдена за първи път през 1991 г. 
Нейни носители през годините са водещи учени и 
специалисти.
 Лауреат на съвместната награда на фонда-
ция „Еврика“ с Патентното ведомство на Р. Бъл-
гария и Съюза на изобретателите в България за 
2017 г. е  ГЕОРГИ БАЕВ – гл. асистент в катедра 
„Национална и регионална сигурност“ на НВУ 
„Васил Левски“, бакалавър по  социални дейнос-
ти“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, магистър и 
докторант в НВУ „Васил Левски“. Той е завършил 
4 специализирани научни курса, организирани от 
Европейската космическа агенция и НВУ „Васил 
Левски“, факултетен ръководител е на Центъра по 
стандартизация в университета, където отговаря 
за получаване и разпространение на ISO и българ-
ски държавни стандарти. Ръководител е на систе-
ма за управление на качеството в катедра „Нацио-
нална и регионална сигурност“ на НВУ; експерт 
в Технически комитет към Българския институт 
за стандартизация за съгласуване и приемане на 
български и международни ISO/БДС стандарти в 
направление „Сигурност на обществото и граж-
даните“; експерт в работна група към МОН за 
изработване и приемане на работна програма в 
направление „Космос“ по програмата за научни 
изследвания „Хоризонт 2020“; член на работна 
група „Космическа политика“ към Министерски 
съвет.
 Георги Баев притежава отлични комуника-
ционни умения, които му помагат да ръководи го-
леми екипи и координацията между тях в натова-
рена и стресова социална и професионална среда. 
Автор и съавтор е на 7 научни публикации в спе-
циализирани издания.
 Наградата „Еврика“ се присъжда на Георги 
Баев като съавтор на изобретението „Сателитен 
спектрофотометър за мониторинг на околната 
среда“, регистрирано от ИКИ–БАН като патент в 
Националното патентно ведомство на Република 
България. Съавтори на изобретението са утвър-
дените учени от ИКИТ–БАН чл.-кор. проф. Пе-
тър Гецов, проф. Гаро Мардиросян, доц. Стилиян 
Стоянов и проф. Живко Жеков. Приложението на 
изобретението е при дистанционните аерокосми-
чески изследвания на околната среда. Замърсява-
нето на атмосферата, водите и почвите става все 
по-тревожен проблем. В този аспект създаването 
на апаратури и системи за надежден, експресен и 
ефективен мониторинг на параметрите на околна-
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та среда е актуална задача в световен мащаб.
 Сателитният спектрофотометър за монито-
ринг на околната среда освен на борда на косми-
чески летателен апарат, може да се използва и на 
самолет, когато е необходимо по-детайлно изслед-
ване на атмосферата на даден район.
 Изобретението има научен, екологичен и со-
циален ефект.
 НАГРАДАТА „ЕВРИКА“ ЗА МЛАД МЕ-
НИДЖЪР се присъжда ежегодно от основаването 
на фондация „Еврика“ през 1990 г. чрез конкурс за 
мениджъри и управленци до 35 години с доказани 
качества за предприемчивост, комуникативност, 
аналитично и перспективно мислене, креативност 
и т.н. Нейни носители досега са доказани имена на 
българския бизнес. 
 ЕВГЕНИЯ ПЕЕВА-КИРОВА – изп. ди-
ректор на фондация „Заедно в час“, е носителят 
за 2017 г. на съвместната награда с Асоциацията 
на индустриалния капитал в България. Тя получи 
отличието за значими и устойчиви резултати чрез  
каузата „Заедно в час“ за развитие на положителни 
промени в българското образование, за успешно 
системно обединяване на усилията на хора, екипи 
и организации в името на подобряване на българ-
ското училище, за доказани лидерски умения, за 
мотивиране на хора и екипи и за  изграждане на 
успешни партньорства.
 Завършила е Американския колеж в Со-
фия, бакалавър е по икономика, политология и 
социология в Харвардския университет, САЩ, 
и магистър по образователен мениджмънт в ПУ 
„Паисий Хилендарски“. Основател е и член на 
борда на фондация „Стъпка за България“, била е 
бизнес консултант в международната компания 
McKinsey&Company. От 2010 г. е изпълнителен 
директор на фондация „Заедно в час“. Най-важно-
то за нея е чрез работата си да помага на хората 
да бъдат по-знаещи, по-можещи и по-щастливи. 
Участва активно в работата на Обществения съ-
вет към министъра на образованието и науката и в 
управителни съвети на неправителствени органи-
зации. 
 Работата на Евгения Пеева-Кирова по създа-
ването и последващото развитие на „Заедно в час“ 
ѝ предоставя възможност да допринася за устой-
чивото развитие на България чрез дългосрочна 
промяна на националната образователна система. 
Голямата ѝ кауза е качественото образование в 
България и подкрепата на талантливи специали-
сти, избрали учителската професия. Ежегодно „За-
едно в час“ организира Лятна академия за ученици 
от I до XII клас. Целта ѝ е да повиши мотивацията 

за учене на учениците, да подобри подготовката 
им по изучаваните предмети и да им предложи по-
лезни и забавни занимания през лятната ваканция. 
 През 2017 г. Евгения Пеева-Кирова успеш-
но извършва в „Заедно в час“ сериозна вътрешна 
трансформация – преструктуриране и промяна на 
културата на работа между мениджърите. Тя ак-
тивно подкрепя и мотивира участниците  в екипа 
към развитие на нови вътрешни структури за про-
фесионално развитие и обучение на членовете на 
организацията. Благодарение на създадените и въ-
ведени иновации, както и на доброто партньорство 
с местните образователни институции, организа-
цията има лидерска роля сред 17-те европейски 
партньори в мрежата на Teach For All. Усилията 
на Евгения Пеева-Кирова са фокусирани върху 
изграждане на стратегически дългосрочни парт-
ньорства с организации и хора на ниво държавно 
управление, бизнес, професионални съюзи. Ръко-
водената от нея организация е водещ партньор на 
проект „NEWTT – Нов път за нови таланти в пре-
подаването“ и координатор на проекта от страна 
на българския консорциум. 
 Професионалните успехи на Евгения Пее-
ва-Кирова са отличавани през годините от редица 
външни организации. 
 За отлично представяне в конкурса с поче-
тен диплом беше награден Иван Стоянов Ге-
оргиев – регионален мениджър на Starbucks 
България, за целенасочено възходящо кариерно 
развитие в динамичен бранш; ориентация към 
резултати и високи постижения в бизнеса; раз-
витие на клиентска ориентация и иновативност 
в осъществяване на основни мениджърски функ-
ции.
 НАГРАДАТА „ЕВРИКА“ ЗА МЛАД ФЕР-
МЕР се присъжда от фондацията ежегодно чрез 
конкурс на български граждани до 35 години за 
значими постижения в областта на селското сто-
панство. Наградата е присъдена за първи път през 
1991 г. Нейни носители през годините са предпри-
емчиви и достойни млади фермери.
 Носител на съвместната награда на фонда-
ция „Еврика“, Асоциацията на земеделските про-
изводители и в. „Гласът на фермера“ за 2017 г. е 
РАЙНА БОНЕВА от с. Белгун, община Каварна, 
бакалавър по агрономство и магистър по аграрен 
мениджмънт от ТУ – Варна. Била е председател на 
Сдружението на младите фермери за област Доб-
рич и е член на Асоциацията на българските фер-
мери.
 Фермер от 10 години, Райна Бонева успешно 
ръководи и развива семейната земеделска фирма, 
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чиято основна дейност е стопанисване и арендова-
не на земеделска земя за зърнопроизводство на ви-
сококачествени зърнено-житни и зърнено-бобови 
култури и последващата им реализация. Обслуж-
ването на земеделското производство е обезпече-
но от модерна селскостопанска техника от водещи 
световни производители и с използване на система 
за следене с автопилот и GPS навигация. Конку-
рентоспособността на фирмата се повишава чрез 
внедряване на иновации и системи за управление 
на качеството. Торенето с минерални торове и 
ползването на препарати за растителна защита е 
намалено до минимум. Основен принцип в рабо-
тата на Райна Бонева е да се пази почвеното плодо-
родие и структура и най-вече почвената влага, като 
се прилагат повече механични обработки пред 
химическите третирания. Фирмата има издадени 
сертификати за качество по системата на НАССР 
и ISO 9001:2000 в Кьолн, Германия.
 Фирмата е ангажирана и в редица социално 
отговорни дейности като подкрепа на училища, 
болници, църкви и читалища в региона. За Райна 
Бонева фермерството е много сложна професия, 
съчетаваща в себе си множество знания и умения, 
които се градят цял живот. Понятието фермер не е 
етикет, а звание и трябва да се заслужи. Голямата 
ѝ амбиция е чрез новите технологии и иновативни 
достижения да успее да постигне пазарно и про-
дуктово развитие и превърне фирмата в образец за 
модерно селско стопанство. А наградата се оказа 
за нея не само признание, а сбъдната мечта – ней-
ният баща Владимир Бонев е лауреат в тази кате-
гория през 1993 г. 
 В конкурса за младите фермери с диплом за 
отлично представяне бяха  наградени: Галина 
Стоянова Петкова – земеделски производител от 
с. Мало Конаре, община Пазарджик и Красен Ма-
риянов Топалов – пчелар, земеделски производи-
тел от гр. Търговище.
 „Тези награди са признание, но и стимул за 
младите хора за да могат да се развиват профе-
сионално, да работят още по-активно за благосъ-
стоянието и просперитета на България“ – заяви 
в приветственото си слово акад. Кирил Боянов, 
председател на Съвета на фондация „Еврика“, 
като пожела на лауреатите за 2017 г. здраве, много 
плодотворни години и ползотворен живот. А ние 
се надяваме, че техният пример ще намери после-
дователи сред талантливите млади хора на Бълга-
рия!
 Важна част от програмата на фондация „Ев-
рика“ в подкрепа на младите хора с изявени спо-
собности в науката и техниката е предоставянето 

на стипендии на ученици, получили медали в меж-
дународните средношколски олимпиади по мате-
матика, информатика, физика, химия и биология 
и стипендии, които носят имената на изтъкнати 
български учени и общественици с принос в раз-
витието на българската и световна наука, техника 
– т.нар. поименни стипендии, които се определят 
чрез конкурс. За изминалите 28 години от създа-
ването си фондацията е предоставила стипендии 
или добавки към стипендии на 2646 студенти и 
ученици.
 Церемонията по връчване на сертификати-
те на стипендиантите за учебната 2017 – 2018 г. 
се проведе на 11 декември 2017 г. в Националния 
политехнически музей. Специален гост на проя-
вата беше г-жа Мария Габриел – еврокомисар за 
цифрова икономика и цифрово общество, която 
връчи сертификатите на стипендиантите. Привет-
ствия към участниците и гостите отправиха г-жа 
Таня Михайлова – зам.-министър на образование-
то и науката, акад. Кирил Боянов – председател 
на Съвета на фондация „Еврика“, и проф. Георги 
Михов, ректор на Техническия университет –  Со-
фия. Сред гостите на тържеството бяха г-н Васил 
Велев – председател на Асоциацията на индус-
триалния капитал, която е партньор на събитието, 
г-жа Валентина Танева – съветник на Президента 
на Република България, представители на акаде-
мичните ръководства на университетите, учени и 
общественици.
 „Вече 27 години се прави тази традицион-
на среща, за да отдадем заслуженото на труда 
и постиженията на студентите, които са заво-
ювали правото да получават тези стипендии, на 
учениците, които са първенци в международни 
олимпиади, и едновременно с това да дадат за-
служено признание на всичко онова, което правят 
и другите за тях – ръководители, преподаватели 
и близки“ – заяви г-жа Боряна Кадмонова, изпъл-
нителен директор на фондация „Еврика“. Тя под-
черта, че в продължение на почти три десетилетия 
фондацията стои зад всички онези млади българи, 
които са показали своите интереси, постижения и 
завоевания, не само в овладяването на науката, а 
и в изявите си, за да може България да се гордее с 
тях.
 „Вие сте нашето настояще, нашето бъде-
ще. Разчитаме на вас, вие сте най-добрите по-
сланици на България, вие давате още един повод 
за гордост на вашите училища, университети, на 
България“, заяви г-жа Мария Габриел. Тя изрази 
убеждението си, че тепърва ще чуваме за техните 
постижения и успехи, както и задоволството си, че 
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сред стипендиантите има и отличени в областта на 
новите технологии и пожела на стипендиантите да 
ги види след години като новатори, като съзида-
тели, като бъдещи европейски лидери, налагащи 
цифровия единен ред.
 Общият брой на стипендиантите за учебната 
2017 – 2018 година е 55. Най-много стипендианти 
има от СУ „Св. Климент Охридски“ (22), следва-
ни от Медицинския университет – София (8), от 
Техническия университет – София (5), СМГ „Паи-
сий Хилендарски“ (4), по 2-ма от ВВМУ – Варна и 
ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас.
  Получилите именни стипендии по 2000 
лв. са 14: 3-ма студенти от СУ „Св. Климент Ох-
ридски”;  по 2-ма – от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 
– Варна,  Технически университет – София и Ме-
дицински университет – София, и по 1 от ХТМУ 
– София, Тракийски университет – Стара Загора, 
Стопанска академия „Д. Ценов“ – Свищов, УАСГ 
– София и Технически университет – Габрово.
 Стипендиантите са: за постижения в овла-
дяването на компютърните науки на името 
на Джон Атанасов –  Йордан Пенев от Техни-
чески университет – Габрово; за постижения в 
овладяването на математиката на името на 
акад. Никола Обрешков – Киприан Бербатов от 
СУ „Св. Климент Охридски”; за постижения в 
овладяването на знания в областта на физика-
та на името на акад. Георги Наджаков – Иван 
Цонев и Цанимир Ангелов,  и двамата от СУ „Св. 
Кл. Охридски“; за постижения в овладяването 
на химията и химичните технологии на името 
на акад. Ростислав Каишев – Борислава Борисо-
ва от ХТМУ – София; за постижения в овладя-
ването на знания в областта на медицината и 
биологията на името на акад. Методи Попов 
– Георги Котов и Даяна Праматарова, и двамата 
от Медицинския университет – София; за пости-
жения в овладяването на аграрните науки, вкл. 
ветеринарните науки и горското стопанство 
на името на акад. Дончо Костов – Славко Нико-
лов от Тракийския университет – Стара Загора; за 
постижения в овладяването на инженерните 
науки в областта на електрониката, автома-
тизацията и електротехниката на името на 
акад. Димитър Мишев – Стефан Граматиков от 
Техническия университет – София и Петър Генов 
от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна; за пости-
жения в овладяването на инженерните науки 
в областта на машиностроителните техноло-
гии на името на акад. Ангел Балевски – Драго-
мир Маламов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна 
и Александър Стойчев от Технически универси-

тет – София; за постижения в овладяването на 
знания в областта на строителството и архи-
тектурата на името на Кольо Фичето – Ивай-
ло Стоянов от УАСГ – София; за постижения в 
овладяването на знания в областта на иконо-
миката на името на акад. Евгени Матеев – Бе-
атрис Любенова от СА „Д. Ценов“ – Свищов.
 Десет студенти – по 3-ма от Софийския и от 
Техническия университет, и по 1 – от ШУ „Епис-
коп Константин Преславски“, Икономическия и 
Техническия университет – Варна и ЮЗУ „Нео-
фит Рилски“ – Благоевград, получиха стипендии 
„Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Техноло-
джис България“ ЕООД в размер на 1000 USD за 
постижения в областта на информационните тех-
нологии и научната дейност.
 Носителите на медали от международни 
олимпиади, получила стипендии, са 31: 2 – на 
златни медали; 9 са носителите на сребърни меда-
ли и 20 – на бронзови. 
 Общият брой на спечелените медали от сти-
пендианти на фондация „Еврика“ в международни 
средношколски олимпиади и състезания по мате-
матика, информатика, физика,  химия и биология 
през 2017 г. е 57 (14 златни, 21 сребърни и 22 
бронзови). Учениците сред стипендиантите са от 
СМГ „Паисий Хилендарски“, ПМГ „Акад. Н. Об-
решков“ – Бургас, ПМГ „Баба Тонка“ – Русе, МГ 
„Акад. К. Попов“ – Пловдив и МГ „Д-р Петър Бе-
рон“ – Варна.
 Носителят на стипендията на името на Джон 
Атанасов, студентът Йордан Пенев от Техничес-
кия университет –  Габрово изказа огромната  бла-
годарност към фондация „Еврика“ от името на 
всички стипендианти за това, че е повярвала във 
всички тях, и за признанието за усилията им, как-
то и към бизнеса в България, към фирмите, които 
дават работа на млади и неопитни хора, подхождат 
с разбиране и стимулират развитието на служите-
лите си. Заради тях и заради полученото отличие, 
той изрази вярата си, „че България е мястото, в 
което можеш да се развиеш и да успееш много с 
учене и труд“.
 Свидетелство за това, че растат достойни 
следовници на българските учени, са резултатите 
от XIX-ия Национален конкурс на фондация „Ев-
рика“ – „Космосът – настояще и бъдеще на чо-
вечеството“, който се провежда под патронажа на 
първия български космонавт генерал Георги Ива-
нов. Конкурсът се ползва с подкрепата на българ-
ски учени, работещи в областта на изследването и 
усвояването на Космоса. 
 Традиционно наградите на лауреатите  бяха 
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връчени на 1 ноември – Ден на народните будите-
ли,  на официално тържество в Националния по-
литехнически музей. „Събираме се на тази дата, 
защото днешният ден е празник за всички, отда-
дени на знанието, търсенето в науката и твор-
чеството“ – с тези думи изп. директор на фонда-
ция „Еврика“ г-жа Боряна Кадмонова посрещна 
отличените ученици, техните учители и родители, 
многобройните гости.   
 В направление „Идеи за научни и технически 
експерименти“ (за ученици от 14 до 18 години) са 
участвали 12 проекта на ученици с много сериоз-
на подготовка и задълбочени знания. Специализи-
раното жури с председател доц. д-р Таня Иванова 
от ИКИТ – БАН е класирало на първо място То-
мислав Скандалиев от ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. 
Кюстендил с научни ръководители Калин Крумов 
и Христофор Иванов за научна разработка на тема 
„Аерокосмически технологии за борба с пожари-
те“. Томислав представи своя проект в мултиме-
дийна презентация за присъстващите, като показа 
проведените от него експерименти и отговори на 
зададените от публиката въпроси.  Той участва 
всяка година с проекти в конкурса, като предишни 
години се е класирал на II и на III място, получа-
вал е и грамота за най-малък участник в това на-
правление – пример за традиционните успехи на 
кюстендилската школа в областта на аерокосмиче-
ските иновации и експерименти. На второ място 
е класиран колектив в състав: Петър Божидаров 
Тодоров, Боян Юлиянов Йорданов и Максим Ни-
колаев Дончев от НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, гр. 
София, научен ръководител Жана Кюркчиева, за 
научна разработка на тема „База на Марс – снаб-
дяване с въздух, вода и всъдеход за проучване на 
планетата“. Отново кюстендилци – Виктор Ан-

тонов Сотиров и Красимир Антонов Сотиров с 
научни ръководители Антон Сотиров и Любляна 
Начева, но от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, са 
отличени с трета награда за научна разработка на 
тема „Управление на космическите отпадъци“.
 В направление „Модели и макети на кос-
мически обекти“ (за ученици от 10 до 18 години) 
са участвали 95 ученици с 45 макети и модели. В 
третото направление – „Графични произведения, 
създадени с помощта на компютър“ (рисунки, 
компютърни игри, анимации, уеб-базирани твор-
би и други), най-новото направление на конкурса, 
но вече с 12-годишна история, свои разработки и 
творби са представили 264 участници. Интересът 
към това направление е много голям и се наблюда-
ва трайна тенденция към подобряване на качест-
вото на подадените проекти. 92 млади автори със 
117 произведения са участниците в направление 
„Литературни творби на космическа тема“ за 
ученици от 8 до 18 години, а в петото направле-
ние – рисунка на тема „Човекът и Космосът“ са 
участвали 813 млади представители от 98 учили-
ща и извънучилищни звена. Изложба от отличени-
те творби беше представена в една от  залите на 
Националния политехнически музей.
 Равносметката от участието в конкурса е: 
1276 участници от 8 до 18 години с 1244 проекта 
в пет тематични направления. И както каза г-жа 
Кадмонова, в тяхно лице виждаме бъдещето.
 Ще добавим, и в лицето на многобройните 
талантливи млади хора, открити, подкрепени и 
окуражени в продължение почти на три десетиле-
тия от фондация „Еврика“, които независимо дали 
са в България или по света, са повод за национал-
на гордост. И се надяваме те да станат ролеви мо-
дели за младите хора на България!

15 ГОДИНИ НАГРАДА НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В 
БЪЛГАРИЯ „ИЗЯВЕН МЛАД УЧЕН В ОБЛАСТТА НА 

ПОЛИМЕРИТЕ“ НА ИМЕТО 
НА ПРОФ. ИВАН ШОПОВ

Доц. д-р Васил Нейчев, 
гл. секретар на Съюза на 

химиците в България 
 На 1 март 2018 г. в тържествена обстановка 
в Голямия салон на Българската академия на нау-
ките беше връчена за петнадесети път наградата 
„Изявен млад учен в областта на полимерите“ на 
името на проф. Иван Шопов, изтъкнат наш учен с 

международен авторитет и признание,  дългогоди-
шен директор на Института по полимери на БАН 
(1989 – 2003) и председател на Съюза на химиците 
в България (1999 – 2007). Тази награда е учредена 
с лични средства на проф. Иван Шопов през 2004 г. 
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Тя се дава на млад български учен на възраст до 
35 г. за изследвания в областта на полимерната на-
ука, извършени от него в България или частично 
в чужбина, но по българска тематика. Наградата 
е индивидуална и се присъжда само на един от 
участниците в конкурса. Състои се от грамота, 
плакет и парична сума. Наградата е национална 
и по статут носителят ѝ се  определя от Научния 
съвет на Института по полимери, а се връчва еже-
годно на празника на Института – 1 март. Изборът 
на носител на наградата се извършва с тайно гла-
суване, след доклад на научно жури, съставено от  
един член на съвета и двама външни учени. До-
сега в конкурса (вкл. през 2018 г.) има 62 участия 
на млади български учени от почти всички уни-
верситети и научни институти у нас, провеждащи 
изследвания в областта на полимерите: Химико-
технологичния и металургичен университет, Фа-
култета по химия и фармация на Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, Университета 
„Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, Техническия 
университет, Минно-геоложкия университет „Св. 
Иван Рилски“, както и от институти на Българска-
та академия на науките: Института по полимери, 
Института по оптични материали и технологии, 
Централната лаборатория по физико-химична ме-
ханика. Младите учени, участвали в конкурса, са 
представили досега общо над 150 научни труда, 
публикувани почти изключително в авторитетни 
международни научни списания и в материали на 
международни и национални научни конгреси, 
конференции, симпозиуми и пр. Категоричното 
мнение на всички изтъкнати български учени в 
областта на полимерите е, че конкурсът е на много 
високо научно ниво. 
 Самото тържество премина при значителен 
интерес от страна на научната общност. Въпреки 
че беше най-студеният 1-ви  март от десетилетия 
насам, Големият салон на БАН беше почти пълен. 
Тържеството беше уважено от зам.-министъра на 
образованието и науката проф. д.т.н. Ив. Димов, 
ректора на Химикотехнологичния университет 
проф. М. Георгиев, бившите председатели на БАН 
– академиците Ив. Юхновски и Н. Съботинов, 
зам.-председателя на БАН чл.-кор. К. Хаджиива-
нов, зам.-председателя на Федерацията на науч-
но-техническите съюзи инж. Лилия Смедарчина, 
видни представители на научната и преподавател-
ска общност и много гости.
 Председателстващият проф. П. Петров – 
зам.-директор на Института по полимери, на-
кратко изтъкна постиженията на Института през 
изтеклата година, отбелязвайки, че на този 1-ви 

март той навършва 28 години от създаването си.  
Институтът е водещ научен център за България в 
областта на полимерната наука. През 2017 г. в него 
са работили 35 учени, които имат 41 научни пуб-
ликации, като 60% от тях са в авторитетни меж-
дународни списания с импакт фактор. Последва 
прожекция на  кратък филм, в който млади учени 
от Института интервюираха досега наградените 
участници в конкурса. Филмът бе посрещнат с 
интерес от присъстващите.
 В специална книжка, издание на Института, 
са представени досегашните носители на награда-
та и научното им израстване. За много от тях на-
градата е била първото значително признание за 
научноизследователската им компетентност 
 Проф. д.х.н. Станислав Рангелов – предсе-
дател на Научния съвет на Института по полиме-
ри, представи четиримата тазгодишни участници 
в конкурса: Росен Георгиев от Института по оп-
тични материали и технологии на БАН, Селен 
Исмаил от Химикотехнологичния и металургичен 
университет, Петя Цекова и Зорница Тодорова от  
Института по полимери на БАН. Той изтъкна, че 
и четиримата участници са се представили отлич-
но с общо 9 научни публикации в международ-
ни списания и глава в една книга. Научният съ-
вет се е затруднил да направи избора, но накрая 
с тайно гласуване е уважил доклада на научното 
жури, съставено от проф. д-р Красимир Васи-
лев  от Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ 
– Бургас, доц. д-р Елена Василева от Факултета 
по химия и фармация на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и проф. д.х.н. Станислав 
Рангелов, като е избрал за носител на наградата 
за 2018 г. д-р Зорница Тодорова от  Института по 
полимери на БАН. Тя е завършила химично инже-
нерство на немски език в Химикотехнологичния 
и металургичен университет в София и в Техни-
ческия университет Хамбург, откъдето е получила 
магистърска степен. Направила е докторантура в 
Института по полимери на БАН под ръковод-
ството на доц. д-р Нели Косева. На конкурса е 
представила една публикация в най-авторитет-
ното американско списание по полимери, както 
и обширна глава от научна книга. Представените 
изследвания са върху получаването на нови поли-
фосфоестери, носещи гликопиранозни и манопи-
ранозни остатъци с потенциални биомедицински 
приложения. При изучаването на свойствата им 
са приложени изключително модерни изследова-
телски методи. Наградата, състояща се от грамо-
та, кристален плакет, голяма мартеница и парична 
сума, бе връчена на д-р З. Тодорова от председате-
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ля на Съюза на химиците в България проф. д.т.н. 
Венко Бешков и от учредителя на наградата проф. 
д.х.н. Иван Шопов. Другите участници бяха отли-
чени с почетни грамоти за достойно участие.
 В своето заключително слово проф. Иван 
Шопов изтъкна, че наградата е станала част от 
научния живот в областта на полимерите у нас и 
особено подчерта, че почти всички нейни носи-
тели продължават да работят и да се развиват в 
България, а не са отишли да работят в чужбина. 
Носители на наградата са били отличени след това 
и с други престижни научни награди – трима са 
получили наградата на БАН „Марин Дринов“, а 
двама – най-високата национална награда за наука 
„Питагор“. Получени са и редица международни 
награди. Всички досегашни участници са вече 
доктори по химия, един е вече изтъкнат професор, 
доктор на науките, двама са доценти, има предста-
вители в бизнеса и в химическата индустрия. По 
повод предстоящия  национален празник проф. 
Ив. Шопов  отбеляза,  че годината на освобож-
дението ни, 1878, е забележителна и в историята 
на химията – немският учен Адолф фон Байер е 

синтезирал индигото – първия природен продукт, 
създаден не само от природата (или от Бог, според 
вярващите), а от Човека. А у нас по това време по-
вечето българи са били неграмотни, имало е само 
около 1500 души с висше образование, но нито 
един химик. Днес имаме три университета, под-
готвящи химици, и седем химически института в 
БАН. Той прочете извадка от доклада на Научното 
жури по конкурса, в която се казва: „Членовете на 
Научното жури са впечатлени от високото науч-
но ниво на публикациите на всички кандидати, 
модерните изследователски подходи и оригинал-
ните идеи и приноси на изследванията им“. А на-
учните трудове на всички участници в конкурса, 
продължи проф. Шопов, са публикувани в същи-
те авторитетни международни списания, в които 
публикуват и учените от най-първокласните из-
следователски центрове в света. Така, по негово 
мнение, всички участници допринасят, както е 
казал Левски „... да добие първата чест и слава 
нашето мило отечество България, най-после, да 
бъдем равни с другите европейски народи“.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ КЛОН НА 
СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира 

поредните МАЙСКИ ЧЕТЕНИЯ

Научният форум ще се проведе на 31 май 2018 г. от 13.00 ч. 
във Филиала на 

Медицинския университет – Варна в старата столица 
(сградата на Хуманитарната гимназия).

Заявки се приемат до 10 май 2018 г. на адрес: 
sub_vt@abv.bg или Велико Търново, Централна поща, пощенска кутия 285.

Повече подробности на публичната страница на клона във Фейсбук: 
Съюз на учените – Велико Търново 

(https://www.facebook.com/sub.vt/?ref=bookmarks). 



 С едно хубаво и значимо събитие започна 
2018 г. за нашите академични среди. Това е на-
граждаването на проф. Параскева Михайлова, 
доктор на биологичните науки, с Грамота за висо-
ки научни постижения в областта на еволюцията 
и приноси към организацията на научните изслед-
вания в БАН. Наградена е и със знак за заслуги 
към Българската академия на науките, връчени ѝ 
от председателя на Академията акад. Ю. Ревал-
ски. 
 Творческият път на проф. Михайлова в на-
уката започва през 1971 г., когато тя постъпва на 
работа в Института по зоология към БАН ведна-
га след завършване на висшето си образование 
по биология в Биологическия факултет на Со-
фийския университет. Там създава и дълги годи-
ни ръководи научна група по „Цитотаксономия 
и еволюция“. В същия институт (днес Институт 
по биоразнообразие и екосистемни изследвания) 
протича нейното кариерно развитие, като после-
дователно получава научни степени и звания. 
Като зам.-председател и председател на НС, както 
и като зам.-директор и директор на Института по 
зоология, тя активно съдейства за неговото научно 
и организационно укрепване. Пенсионира се през 
2016 г., но продължава активната си изследовател-
ска и научно-организационна дейност с присъща-
та ѝ компетентност, акуратност и високо чувство 
за отговорност.
 Научните изследвания на проф. Михайлова 
имат интердисциплинарен характер. Те обединя-
ват подходите на зоологията с генетиката и еволю-
ционното учение при изучаване биоразнобразието 
на видове двукрили насекоми и тяхната еволю-
ция, като успешно решава проблеми на цитотак-
сономията, цитогенетиката, видообразуването, 
популационната  генетика и генотоксикологията. 
Проф. Михайлова с умение и вещина анализира и 
обобщава научните си резултати, като формулира 
ясно своите идеи, които имат добре изразен при-
носен характер – научно-фундаментален, експе-
риментално-методичен и научно-приложен с еко-
логична насоченост. От тях ще се споменат само 
някои: при изследване на политенните хромозоми 
при над 180 вида двукрили насекоми са установе-
ни неизвестни досега цитогенетични особености 

и са съставени оригинални хромозомни карти, 
които успешно се използват за детерминирането 
на видове насекоми, външно-морфологично не-
различими или показващи голяма изменчивост. 
Описани са нови за науката видове и са обособе-
ни нови цитотаксономични групи. Приносите ѝ в 
тази насока имат непосредствено отношение към 
изучаване биоразнообразието в нашата страна и 
това от редица райони в Палеарктика. Установе-
на е зависимост между количеството и разпреде-
лението на хетерохроматина, който се разглежда 
като динамичен фактор в еволюцията, и филоге-
нетичната възраст на вида. Така благодарение на 
съчетаването на класическите зоологични методи 
със съвременни генетични и еволюционни е на-
правена преоценка на таксономията, систематика-
та и еволюцията на важни животински групи от 
гледище на съвременните биологични концепции 
за вида. 
 Приносен характер по отношение на струк-
турно-функционалната организация на еукариот-
ната хромозома има установяването в политенни 
хромозоми на моделни видове двукрили насекоми 
на здраво свързан с ДНК белтък, намерен досега 
само при гръбначни животни. Също при модел-
ни видове двукрили насекоми, обитаващи антро-
погенно замърсени райони, са открити уникални 
хромозомни структури, досега неописани в лите-
ратурата, които се предлагат като биомаркери на 
цитогенетично ниво, които могат да се използват 
като бърз, евтин и сигурен критерий за замърсява-
не на водни екосистеми.
 От проф. Михайлова е  въведен нов ориги-
нален метод за изкуствено вътревидово и меж-
дувидово кръстосване на двукрили насекоми, а 
получените хибриди са използвани при решаване 
на спорни таксономични и еволюционни въпроси, 
както и за оценка на замърсяването на околната 
среда. Този метод се използва и в чужбина (Герма-
ния, Италия), където проф. Михайлова е поканена 
да го демонстрира и въведе. 
 Научните разработки на проф. Михайлова 
са представени в над 200 научни статии в наши 
и международни реномирани списания, както и 
в две монографии, едната издадена в България, а 
другата – на английски език във Финландия, отли-
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ПРОФ. Д.Б.Н. ПАРАСКЕВА МИХАЙЛОВА С НАГРАДИ 
ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

И ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ БАН
Проф. д.б.н. Нина Бакърджиева,

Почетен член на СУБ
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чена през 1990 г. с академичната награда „Акад. 
Дончо Костов“. Съавтор е и на осем глави от мо-
нографични трудове, публикувани главно в чуж-
бина. Нейните публикации намират широк меж-
дународен отзвук с над 1000 цитирания, предимно 
в престижни международни списания. 
 Проф. П. Михайлова допринася за развитие-
то на науката у нас и с дългогодишното си участие 
в структурите на ВАК и НФНИ при МОН. Ней-
ната висока ерудиция на учен ѝ  отрежда място в 
редколегиите на наши и международни списания 
и сборници. Чете лекционни курсове в Биологи-
ческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 
и на ПУ „Паисий Хилендарски“, във ВМИ; ръко-
води дипломанти и докторанти, консултира млади 
учени. Била е гост професор в редица чуждестран-
ни университети и институти (Берн, Гьотинген, 
Майнц, Торино, Милано, Гренобъл, Виена и др.). 
Поканен лектор е в редица авторитетни между-
народни форуми. Била е председател на редица 
наши и международни съвещания, симпозиуми и 

конференции, провеждани в Германия, Испания, 
Швеция, Холандия и др.
 От 1977 г. проф. Михайлова е член на СУБ, 
секция „Биохимия, биофизика и молекулярна би-
ология“, и активно се включва в дейността ѝ. Чле-
нува и във Федерацията на Европейските биохи-
мични дружества. Когато през 1994 г. се инициира 
създаването на секция „Теоретична и еволюцион-
на биология“ към СУБ, проф. Михайлова е сред 
основателите. С цялата си творческа енергия и 
ентусиазъм тя допринася за научното и организа-
ционното укрепване на секцията, активно спомага 
нейните многобройни и разностранни  изяви сред 
широката научна общност. Членува в Европейско-
то дружество по еволюционна биология.
 Със своята богата научноизследователска, 
преподавателска и научно-организационна дей-
ност проф. П. Михайлова получава заслужено 
признание и има достойно присъствие сред науч-
ните среди у нас и в чужбина.

СЕКЦИЯ „БИОЛОГИЯ“ КЪМ 
СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ПОКАНА
11-ТИ „СЕМИНАР ПО ЕКОЛОГИЯ“

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

(26 - 27 април 2018 г., ИБЕИ – БАН, ул. „Ю. Гагарин“ №. 2, София)

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

• БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И КОНСЕРВАЦИОННА БИОЛОГИЯ
• БИОТИЧНИ И АБИОТИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЖИВАТА ПРИРОДА И МЕХАНИЗМИ 
  НА АДАПТАЦИЯ 
• ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, УСЛУГИ И ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
• ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГИЯ
• ЕКОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
• ДРУГИ КОРЕСПОНДИРАЩИ НАПРАВЛЕНИЯ

Официалната покана на Организационния комитет, регистрационен талон за участие и подробна 
информация за Семинара можете да намерите на: http://www.iber.bas.bg/?q=bg
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 Отчитайки състоянието и ред неблагопри-
ятни фактори, българското правителство издигна 
през 2017 г. образованието в стратегически нацио-
нален приоритет. По отношение на висшето обра-
зование програмата на Правителството предвижда 
актуализиране на Закона за висшето образование 
(ЗВО) с цел повишаване на качеството му, рефор-
миране на системата за оценяване и акредитация, 
усъвършенстване на рейтинговата система и дос-
тигане на устойчив модел на финансиране според 
качеството и реализацията на завършилите. В На-
ционалната стратегия за развитие на висшето об-
разование от 2014 г. е констатирано наличието на 
„сериозни вътрешни диспропорции в системата, 
както и растящи несъответствия с европейските 
системи за висше образование“. По отношение на 
ЗВО обаче също се предвижда само „модерниза-
ция“ и актуализиране.
 Наблюдава се интересно противоречие – об-
разованието, включително висшето, са издигнати 
като национален приоритет, търсят се съществе-
ни преобразувания, а същевременно моделът на 
управление на висшето образование се приема за 
даденост, която не може да се изменя. Защо? Бъл-
гарската академична общност като цяло, и специ-
ално Съветът на ректорите, са жизнено свързани 
със статуквото, определено от този модел, и не 
желаят промяна на неговата структура. Това съ-
ответно рефлектира в подчертана съпротива на 
принципно нов закон.

 Почти всички проблеми на родното висше 
образование се коренят в модела на неговото уп-
равление и никакви съществени промени в него-
вото качество и обвързване с обществените нуж-
ди не могат да бъдат постигнати без преминаване 
към друг, употребим в световната практика, модел. 
Моделът на управление определя организацията и 
действията и формира институционалните цели, 
култура и поведение. 
 Моделът на управление на българските вис-
ши училища, залегнал в ЗВО, категорично попада 
под квалификацията затворено самоуправление. 
Затвореното самоуправление на висши училища 
се характеризира с три съществени особености:
 1. Затвореното самоуправление не е част 
от академичната автономия
 Чл. 19(3) на сегашния закон „Академична-
та автономия включва ...академично самоупра-
вление...“ постановява неправилно, противореча-
що на смисловото съдържание и на възприетото 
по света определяне на академичната автономия. 
Академичната автономия е научна, не е админи-
стративна. Разпространената дефиниция за акаде-
мична автономия е „свободата на университети-
те сами да решават кой да изследва и преподава, 
какво да се преподава и на кого да се преподава 
(кой да бъде приет за студент)“. Включването на 
затворено самоуправление като елемент на акаде-
мичната автономия се приема като аргументация 
на постановяването му за модел на управление на 

  Списание „Наука“ открива нова рубрика ДИСКУСИОННО. С тази рубрика целим да 
предизвикаме дискусия по наболелите въпроси, свързани с кризата на висшето образо-
вание у нас. Желанието ни е да сравним българската традиция и практика с актуалните 
модели на организация и функциониране на висшето образование в Европа и света. Ре-
дакционната колегия на списанието очаква компетентни статии и мнения по такива въ-
проси като: организация на висшето образование в България през последните сто години; 
граници на академичната автономия и взаимоотношения с държавното ръководство; ор-
ганизация на висшето образование в Европейския съюз – нормативна база, традиции и 
практики; организация на висшето образование в Северна Америка; роля на ректорските 
ръководства и на помощните органи към тях; изборност или назначаване на ръководства-
та и пр. Апелираме за дискусия при спазване на научния подход към тази чувствителна 
проблематика, за кратко и ясно излагане на компетентни мнения  в духа на научна и коле-
гиална етика и добрия тон.
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българските висши училища, защото академична-
та автономия е безспорна и необходима. Но това 
включване е произволно и неправилно и води до 
големи беди. 
 2. Затвореното самоуправление е непод-
ходящ и неизползван модел за управление на 
висши училища
 Затвореното самоуправление е дефинирано 
с изборност отдолу нагоре на всички органи на 
управление и недопускане на външни хора в тези 
органи (вж чл. 21 на ЗВО). На Фигура 1 е предста-
вено управлението на българско висше училище 
по сегашния закон (стрелките показват кой кого 
избира/назначава).

на университетското управление:
    • Принципът на избиране/вземане на решения 
(peer judgment) в академичното управление (из-
бират равни и по-високостоящи в научната йерар-
хия).
    • Разделяне на академичното (научното) и адми-
нистративното управление.
    • Включване на външни представители на об-
ществеността, особено при избора на върховния 
оперативен орган (ректор, президент).
 По времето, когато е изготвян ЗВО, доклади 
на OECD-експертни комисии посочват неприло-
жимостта на такъв модел на управление [1], но са 
били игнорирани. Ето какво казва бащата на ир-
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Общо събрание Фак. Общо събр. Фак. Общо събр. 
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Декан Декан 

 

Ректор 

Академичен съвет 

Зам-рект. Зам-рект. 

Съв.наст. Контр.съв. 

Фигура 1. Управление на български университет
 Заложената универсална изборност отдолу 
не дава предпоставки за ефективно и качествено 
висше образование и не съответства на между-
народната практика. Правени са опити по такъв 
начин да се управляват държавни производствени 
предприятия (вкл. в България през 1986 – 88 г.), 
въпреки че световният опит и статистическата 
наука са показали че по този начин могат да се 
получат средни резултати. Но във висшето обра-
зование такъв модел е категорично неприложим. 
Университетите са институции за производство и 
продажба на знание, а знанието не е пазарен про-
дукт. Една такава важна и специфична дейност, 
свързана с овладяване на висше знание и произ-
водство на висши кадри, трудно би могла да бъде 
ефективна по такъв начин. При такава структура 
на управление са погазени следните принципи, за-
легнали в традициите и международната практика 

ландската научна реформа д-р Едуард Уолш още 
преди десет години – при едно посещение в Бъл-
гария през 2007 г.: 

„Ние отменихме избора на ректори със закон. 
През 1996 г. ирландското правителство реши, 
че ректорите ще се назначават, а няма да се 
избират, и така започна търсене на най-подхо-
дящите хора за постовете, независимо дали те 
са от дадения университет или не. Въведе се из-
искване да рекламираш този пост международ-
но и дори се избират „ловци на глави“, които да 
открият най-добрите кандидати. После спи-
съкът се предлага на независим борд за избор 
на ректор и след проведени интервюта става 
ясно кой е одобреният кандидат. Това, между 
другото, е посоката, в която Западна Европа се 
движи като цяло, независимо от неудоволст-
вието на професори и декани. Смешно е в една 



толкова  голяма организация работниците да 
избират шефа си. Един ефикасен бизнес няма 
как да работи по този начин“ [2]. 

 Законовата изборност е довела до колектив-
ни органи на управление на всички нива, избира-
ни без външни участници. Не общественият ин-
терес, а интересът на университетските състави 
доминира при решенията на такива органи.
 Производството и продажбата на знание не 
могат да бъдат поставени на комерсиална осно-
ва, обществото и държавата трябва да участват в 
тяхното устройство. Мисията на висшите учили-
ща е да служат на обществото, а затвореността на 
управлението изключва възможността държавата 
и обществото да участват в него. Опорен ориен-
тир на управлението стават интересите на универ-
ситетските състави – университетите започват да 
служат на себе си. При такова управление пред-
поставките за развитие на университетите като  
висши центрове за производство на знание – мо-
билност, конкуренция, стимулиране на единици-
те, които дърпат напред – отстъпват пред комер-
сиални тенденции за продажба на знание.
 По време на тоталитарното  управление у 
нас заглъхна традицията общественият интелек-
туален елит по един или друг начин да участва в 
университетското управление. В началото на пре-
хода държавата допусна и продължава да търпи 
сегашното законодателство във висшето образова-
ние, защото бяга от отговорността си за него. Ако 
се вгледаме в тенденциите, проявявани в българ-
ските университети, не е трудно да се забележи 
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как служат на себе си. В документи на Европей-
ската комисия и Световната банка се намират пре-
дупреждения за това [3]. 

 3. Затворено самоуправление на държав-
ни университети има в единични случаи 
 Устройството на българските държавни вис-
ши училища е несъвместимо с устройството на 
европейските и тези по света. Днес най-разпрос-
транен (при близо 80% от университетите по све-
та) е моделът,  характеризиращ се с борд (съвет) 
на регенти (настоятели) като върховен орган на 
управление на ВУЗ (Фигура 2). Членовете на бор-
да биват назначавани от президент или министър, 
или пък избирани пряко от жителите на населе-
ното място. Този борд назначава президент на 
университета след търсене по целия свят по се-
лекционна процедура. Президентът е академична 
фигура с научна степен и управленски опит. Той е 
висшият изпълнителен ръководител, като пръв не-
гов заместник е т.нар. ‘провост’, отговарящ пряко 
за академичните и научни дела и избиран от про-
фесорския елит (сенат, академичен съвет) на уни-
верситета.
 В Европа има по-разнообразен тип на упра-
вление, като при „немския тип“ университети вър-
ховен орган са университетски съвети, включващи 
представители на държавата, обществеността и 
бизнеса.  Такъв орган избира ректора, а като пръв 
негов заместник държавата (президент, правител-
ство) назначава ‘канцлер’, отговарящ за админи-
стративното и финансово управление (Фигура 3).

Фигура 2. Университет, управляван от Съвет на настоятели
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 Частните университети (търсещи печалба 
от своята дейност) във всички страни по света, по 
правило, не продават образование от високо ка-
чество (обикновено само до степента бакалавър). 
Затова те рядко издържат във времето –  бързо се 
закриват, защото разчитат на локална конюнктура. 
Изключение правят американските частни уни-
верситети, заемащи първите места в световните 
класации. Но при тях нещата стоят съвсем по друг 
начин и е съвсем неуместно да бъдат давани като 
пример. Управлението на елитните частни уни-
верситети, повечето с 200 – 300-годишна история, 
е всъщност публично, като голяма роля играят 
бившите възпитаници на университетите, а фи-
нансирането е основано главно от дарения. Така 
пазарните принципи са до голяма степен елими-
нирани във функционирането на тези изследова-
телски университети. 
 Ако се върнем на българския законов модел, 
трябва да констатираме, че деканите, членовете на 
Академичния съвет и ректорите не би трябвало да 
се избират от съответни общи събрания. Деканите 
и членовете на факултетните съвети би трябвало 
да се определят от Академичния съвет, а членове-
те на последния – да се избират от факултетните 
съвети. Ръководителите на катедри би трябвало да 
се определят от факултетните съвети. Неправил-
но е заместник-ректорите да се избират от Акаде-
мичния съвет. Ректорът би трябвало да се избира 
по предложение на селекционна комисия или от 
общо събрание с голяма квота включени външни 

членове (университетски съвети) или от Съвет на 
настоятелите, селекциониран от държавен орган 
или избиран от обществеността. Такъв орган из-
бира и членовете на Контролен съвет, като послед-
ният трябва обезателно да включва външни (вкл. 
чуждестранни) членове. Ректорът назначава свои 
заместници, като би могло този по  академичните 
дела да се избира от Академичния съвет и да има 
„финансов мениджър“, назначаван от министър.   
 През 2007 г. Законът за висшето образова-
ние беше изменен със създаването на съвети на 
настоятелите към държавните университети. Това 
изменение беше прието с нескрито недоволство и 
нежелание от университетските ръководства като 
нарушение на свещената, според тях, академич-
на автономия. То бе изпълнено съвсем формално 
– едва ли друго законово изискване е било така 
демонстративно игнорирано и незачитано. Вече 
десет години в публичното пространство цари 
пълно мълчание по отношение на университет-
ските съвети на настоятелите и тяхната роля в 
управлението на университетите. На сайтовете на 
повече от половината висши училища няма никак-
ва информация за създаден съвет на настоятелите 
и за неговата дейност, а на останалите има само 
посочен състав (обикновено неактуализиран) и 
нищо повече. Изводът е, че е налице системно 
неспазване на закона от страна на българските 
държавни университети. Дори и малката законова 
предпоставка за обществен контрол на универси-
тетските управления е игнорирана и занемарена.

Фигура 3. Университет,  управляван от Университетски съвет
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 Обстоятелството, че законовият модел на 
управление на българските висши училища е из-
граден върху изборност отдолу-нагоре и затворе-
ност, е обособило статукво, чието запазване е от 
жизнен интерес за академичните и административ-
ните състави. Ректорите нямат никаква отговор-
ност към държавата и обществото, а единствено 
към общите събрания на широките университет-
ски състави. Те разбират, че опълчване срещу ста-
туквото ще им разклати стола. Това, което универ-
ситетските състави искат от тях, е преди всичко 
по-добро заплащане. И те търсят разширяване на 
правата си (което наричат разширяване на акаде-
мичната автономия) за постигане финансово ук-
репване на университетите с комерсиализиране 
на знанието, което продават. Скандалите, които 
избухнаха в ред български университети, са свър-
зани главно със създаване на незаконни филиали 
и други форми на комерсиализация. Държавата 
в лицето на Министерството на образованието и 
науката практически няма никакви законови меха-
низми за контрол и санкции в случаи на всякакви 
нарушения, дори и най-фрапиращи.
 В съвременните условия пазар намира и 
некачествено висше образование – пазар на фор-
мални дипломи за образователна степен. Т.нар. 
„макдоналдизация“ на висшето образование в 
условията на пазарна икономика е негативна све-
товна тенденция. Това е ясно казано в Болонската 
декларация. Законът за висшето образование беше 
създаден в началото на прехода под влиянието на 
лобисти на пазарната ориентация на висшето об-
разование, които виждаха поприще за бизнес в 
тази сфера. В пълна спекулация с понятието за 
академична автономия, те я въздигнаха в култ. В 
публичното пространство се натрапваше макси-
мата: „Колкото повече автономия за българските 
университети, толкова по-добре за висшето об-
разование“1.  Никой никога не е представил логич-
на аргументация на такова твърдение. 
 Затвореното самоуправление с изборност от-
долу на всички органи не само стимулира пазарно 
служене на себе си, като служенето на обществото 
остава на заден план, но и заглушава вътрешната 
конкуренция, мобилност, флексибилност, прито-
кът на свежи сили. Зад крепостните стени на авто-
номния колективизъм се размазват задълженията 
и академичните стандарти, отговорностите, уста-
новява се специфичен, принизяващ изискванията, 
либерализъм. Дори и тази научна йерархия, ре-
гламентирана в сегашния закон, не е конкретизи-

рана и затвърдена в правилниците и длъжностни 
характеристики, не се контролира и не се спазва. 
Хабилитацията с длъжност „доцент“ се оказва 
достатъчна за всичко и отваря врати към всички 
върхови научни и административни органи, към 
факултетни, академични, ректорски съвети. Асис-
тенти се оказват с права да ръководят проекти, да 
ръководят докторанти, да работят самостоятелно 
според собствените си „научни интереси“. Масо-
во се защитават докторски дисертации без научно 
ръководство или с формално научно ръководство. 
У нас се е обособил специфичен университетски 
либерализъм, който няма нищо общо с академич-
ните свободи.
 За катедрите на българските висши учили-
ща е характерна вътрешна приемственост и недо-
пускане на външни хора. В силно противоречие с 
международната практика и принципа за мобил-
ност е чл.31(1) на ЗВО: „За ректор или декан се 
избират хабилитирани лица, които работят на 
основен трудов договор във висшето училище“. 
Законът трябва да регламентира селекционна ко-
мисия и процедура за избиране на ректор, който 
задължително да не е от състава на висшето учи-
лище. Необходимо е въвеждане на временни тру-
дови договори за всички нехабилитирани, предим-
но на проектна база. На българските университети 
е нужно управление, което да води до включване 
в глобалната конкуренция за студенти, за препо-
даватели, за технологии и области на обучение и 
излизане на международната сцена.
 Държавата може да засили своя контрол 
върху държавните висши училища както със зако-
нодателни средства, така и с лостовете на финан-
сирането. Организацията на проектното финан-
сиране трябва да бъде максимално независима. 
Националната агенция за оценяване и акредита-
ция трябва да надхвърли чисто техническата си 
роля, да повдигне летвата и да започне да изпъл-
нява стратегическите си функции по анализ, пла-
ниране и развитие на политиките за висше образо-
вание. 
 Очакваните резултати от смяната на законо-
вата рамка на нашето висше образование могат да 
се групират по следния начин:
• Държавата ще придобие по-голяма роля в 
управлението на държавните университети и ще 
поеме по-голяма отговорност за резултатите от 
тяхната дейност.
• Ще се постигне разделяне между научното 
и административно управление; по-големият ад-
министративен и финансов контрол от страна на 

1 От изказване на депутатът от 43-то НС Милен Михов в Комисията за наука и образование



държавата ще увеличи нейната финансова заанга-
жираност.
• Ще бъдат силно възпряни „макдоналдиза-
цията“ и „академичният феодализъм“.
• Ще се подобри спазването на научните стан-
дарти при акредитацията на институциите, атес-
тациите, научните журита, приемането на научна-
та продукция. 
• Бизнесът и обществените фактори ще могат 
да влияят пряко на управлението.
 След като политиците не желаят „да се нали-
ват пари в нереформирана система“, те са длъжни 
да инициират законодателно необходимата рефор-
ма – а това е замяна на затвореното самоупра-
вление с нов, припознат в световната практика, 
модел. Законопроект, целящ смяна на модела на 

управление на висшите училища, със сигурност 
ще се натъкне на съпротивата както на ректори, 
така и на бюрократизирана, псевдодемократична 
академична прослойка. Призивът към политици-
те, които биха внесли и въплътили в закон такъв 
проект, е да бъдат внимателни с лобистите на ста-
туквото и да се доверят на независим експертен 
проект, без да търсят широка консесусна подкре-
па. 
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ДИСКУСИОННО

PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION
Lazarin Lazarov

Abstract 
 The basic problem of Bulgarian Higher education is rooted in its peculiar model of governance. 
Closed self-governance does not fit into ‘academic autonomy’ and is unsuitable model of governance of state 
universities. The widespread models have been shown. Higher education quality enhancement and linkage 
with the public needs require change of the governance model. 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯТ КЛОН НА 
СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

организира 

поредните МАЙСКИ ЧЕТЕНИЯ

Научният форум ще се проведе на 31 май 2018 г. от 13.00 ч. 
във Филиала на 

Медицинския университет – Варна в старата столица 
(сградата на Хуманитарната гимназия).

Заявки се приемат до 10 май 2018 г. на адрес: 
sub_vt@abv.bg или Велико Търново, Централна поща, пощенска кутия 285.

Повече подробности на публичната страница на клона във Фейсбук: 
Съюз на учените – Велико Търново 

(https://www.facebook.com/sub.vt/?ref=bookmarks). 
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IN	MEMORIAM

Една година без доц. Тонко Тонков
 (1936–2017)

 Преди 1 година – на 7 март 2017 г., почина доц. д-р Тонко Тодоров Тонков, известен наш 
математик и стенограф, активен деец на СУБ, дългогодишен преподавател по математика, изда-
тел на списания и организатор на математически състезания за студенти.
 Доцент Тонков е роден на 28 юли 1936 г. в  ловешкото село Голец. През периода 1954 – 
1959 г. следва специалността „Математика“ в СУ „Климент Охридски“. След дипломирането си 
работи една година като учител в гр. Брезник, а след това няколко години като хоноруван асис-
тент по математика в Софийския университет и в МГУ.
 От 1962 г. е редовен асистент в Минно-геоложкия институт (сега Минно-геоложки универ-
ситет „Св. Иван Рилски“).
 Научните му интереси към теорията на числата се оформят под влиянието на проф. Хр. 
Караниколов, който е ръководител на полузадочната му аспирантура. През 1968 г. Тонков пре-
минава на редовна аспирантура в Ленинградския университет при големия съветски математик 
Ю. В. Линник, която завършва през 1971 г. с успешно защитена дисертация за научното звание 
Кандидат на физико-математическите науки (сега доктор). През 1975 г. се хабилитира за редо-
вен доцент и чете лекции в МГУ, ЮЗУ, ВСУ и УНСС до пенсионирането си през 2000 г.
 Доц. Тонко Тонков е от 1965 г. член на Съюза на научните работници в България.  Бил е 
член на ръководството на секция „Математика“ към СУБ, вкл. дългогодишен неин зам.-предсе-
дател и председател (1991 – 1998).
 Особено активна е обществената дейност на доц. Тонков след пенсионирането му. През 
1999 г. започва издаването на единственото у нас научнополулярно списание по математика 
„Математически форум“, от което досега са излезли 18 тома. През 2000 г. започва издаването на 
списание „Стенография“, в което се застъпват проблемите на българската стенография. 
 Научните публикации на доц. Тонков са над 100. Наред с традиционните за българската 
математика теми от разпределение на нулите на полиноми, той има значителен брой публика-
ции по теория на числата. Автор е на няколко научнопопулярни книги и учебни ръководства по 
математика.
 Особена заслуга на доц. Тонков е организирането на математически състезания за сту-
денти от ВУЗ, в което той е подкрепян активно от съпругата си доц. д-р Миряна Тонкова. Тези 
състезания са стимул за цяло поколение бъдещи учени математици.
 Издателската дейност на доц. Тонков при липсата на други научнопопулярни списания по 
математика през периода 2000 – 2017 г. е високоблагородна, като е единственият източник на 
информация за последните математически събития у нас и в чужбина.
 През 2007 г. той организира честването на 300-годишнината от рождението на Леонард 
Ойлер. Негово лично откритие е, че у нас е живял пра-правнук на Ойлер. Последните две го-
дишнини на „Математически форум“ той посвети на въведената от акад. Л. Чакалов функция 
през 1920 г., предизвикала небивал интерес през последните години.
 Смъртта на доц. Тонков е тежка и непоправима загуба за нашата математическа обществе-
ност. Трудно е да си представим, че друг колега може да го замести в издаването на научнопо-
пулярно списание като „Математически форум“, който да го издава така безкористно и със свои 
средства.
 Обичан и уважаван от всички, които са имали щастието да се докоснат до неговата неу-
морна просветителска дейност, доц. Тонков оставя незаличима следа въпреки пословичната си 
скромност.
        Да бъде трайно делото му!

        Проф. д.м.н. Иван Димовски,
        секция „Математика“ към СУБ
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НАУЧНИ	ИЗЯВИ	В	СУБ

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
 Съюзът на учените в България – секция „Медицински науки“, съвместно с Българската 
академия на науките – отделение „Медицински науки” и Национална инициатива „Едине-
ние“, проведе на  21 февруари 2018 г. в Големия салон на БАН Обществена дискусия на тема: 

ФИНАНСИРАНЕ НА БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ.
 Участие в дискусията взеха членовете на Комисията по здравеопазване към Народното събра-
ние и лекари  от  професионални  обединения,  синдикати,  асоциации  на болниците, неправител-
ствени организации. 
 Въвеждащо ескпозе по темата направи акад. Дамян  Дамянов. 
 Участниците в дискусията имаха възможност да изкажат своето отношение по всеки въпрос, 
свързан със здравеопазването и медицината, като акцентът на изказванията беше върху болничното 
здравеопазване, което е предмет на оживени и болезнени обсъждания през последните месеци.

 Секция „Педагогика и психология“ към СУБ проведе в Академична зала № 2 на СУ „Св. 
Климент Охридски“ заседания:
  ►На 19 февруари 2018 г. с дневен ред с доклад:
   ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪЛГАРЧЕТАТА ПО СВЕТА. 
   Докладчици: Кети Генчева и Весела Мирчева.
  ►На 19 март 2018 г. с дневен ред:
   • Представяне на проекти по математика от ученици на Софийската математическа 
     гимназия, участници в международни състезания.
     Докладчик: Ваня Данова – учител в СМГ.
   • Из поетичното творчество на д-р Стоянка Митева-Балева.
     Докладчик: Маргарита Цонева.
   • Форми на преработка на конфликт и техники за справяне.
     Водещ: доц. д-р Станка Михалкова.

 Секция „Науки за Земята“ към СУБ и Националният институт по геофизика, геодезия и 
география при БАН (НИГГГ – БАН) организираха на 27 февруари 2018 г. в зала 101 на НИГГГ – 
БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, София, семинар на тема: 

МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – НАБЛЮДЕНИЕ НА ДИНАМИЧНОТО ФУНКЦИО-
НИРАНЕ И ФОТОСИНТЕЗА НА РАСТЕНИЯТА 

(ENVIRONMENTAL MONITORING – OBSERVING THE DYNAMICS IN VEGETATION 
FUNCTION AND PHOTOSYNTHESIS AT LEAF AND CANOPY SCALES).

 Лектор: д-р Петя Енчева-Камбел, Joint Center for Earth Systems Technology (JCET), 
                     University of Maryland Baltimore County, NASA Goddard Space Flight Center, USA

 Секция „Икономически науки“ към СУБ съвместно с ИИИ при БАН проведе семинар по 
проблемите на развитието на икономическите науки в страната на тема:

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ В 
НАУЧНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ

 Бяха представени предварителни резултати от проведено наблюдение по темата от проф. д.ик.н. 
Росица Чобанова от ИИИ при БАН и гл.ас. д-р Щерьо Ножаров от УНСС.

 Секция „Математика“ към СУБ проведе на 30 март 2018 г. в Заседателна зала № 478 на Ин-
ститута по математика и информатика – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, заседание на 

АБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА 2018 Г.
    Докладчик: акад. Петър Попиванов
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 Изследването е посветено на събитие с ог-
ромни последици за българското развитие – Меж-
дусъюзническата (или Втората балканска) война. 
Определяна от съвременниците като „престъпно 
обезумие“, а датата на нейното започване – като 
„фаталния 16 юни“, войната слага край на нацио-
налните претенции на страната, поставя я във 
враждебно обкръжение, предопределя бъдещо-
то ѝ външнополитическо развитие. Събитията от 
юни – юли 1913 г. и последвалите мирни догово-
ри – Букурещки и Цариградски, обуславят пътя на 
страната към участие в Първата световна война, 
а  след малко повече от две десетилетия по-късно 
– пътя към участие във  Втората световна война. 
Междусъюзническата война слага начало на нова 
фаза в Македонския въпрос, чиито следствия имат 
актуални измерения днес. Освен това войната по-
ставя началото на сериозни противоречия между 
политическите сили, подкопава доверието на об-
ществото в монарха, политиците и  офицерския 
корпус. Най-сетне, войната е обект на десетки по-
лемични и аналитични текстове и на множество, 
периодично избухващи, обществени дебати.
 Всичко това определя актуалното значение 
на темата и необходимостта от нейното анализи-
ране.
 Книгата представя войната в нейната цялост 
– с предисторията, провеждането и резултатите. 
Изложението е изградено върху отличен изворов 
материал и обобщава огромна документация, ме-
моарна литература и изследователски постановки. 
С многобройни  детайли е представена ескалаци-
ята на напрежението между България и бившите 
ѝ съюзници Сърбия и Гърция; проследена е си-
туацията в България – различните становища на 
монарха, политиците и военните, нагласите на 
общественото мнение. Обстойно е предаден сами-
ят ход на войната. Проследена е ситуацията непо-
средствено след приключване на бойните дейст-
вия и подписването на мирните договори. Отделна 

глава разглежда съдбата на земите, завладени от 
Румъния (Южна Добруджа), Гърция (Егейска Ма-
кедония) и Сърбия (Вардарска Македония)  и на 
реокупираната от Османската империя  Източна 
Тракия и на населението там.
 Авторът очертава замислите на бившите 
български съюзници, като същевременно разкри-
ва поведението на Великите сили по отношение 
на балканските проблеми. Основно внимание е от-
делено на поведението на Русия и на българското 
отношение към нея. Откроени са както точните на-
блюдения на отделни български дипломати, така 
и генералните грешки на външнополитическата 
стратегия и тактика на страната. Причините за ка-
тастрофата от лятото на 1913 г. авторът представя 
като комплекс от фактори, в които основно значе-
ние има политиката на българските управляващи: 
авантюризмът на цар Фердинанд, колебливостта 
на управляващите политици, категоричността на 
основното ядро от българското военно командва-
не. Този разнобой предопределя акцията от 16 юни 
1913 г., когато българските войски предприемат 
военна „демонстрация“ срещу сръбските и гръцки 
войски и по този начин има дават дългоочаквания 
повод за война.
 Основен извод в книгата е, че българският 
управляващ елит, дипломация и военно команд-
ване не се оказват подготвени за ситуацията; не 
успяват да оценят позициите както на бившите 
си съюзници, така и на Румъния и на Османска-
та империя;  също така не успяват да представят 
пред чуждото обществено мнение и дипломати-
чески среди своята кауза. Типичен пример за не-
похватността, неориентираността и непоследова-
телността на българската политика е отношението 
към Русия (т.нар. „руска грешка“ на българската 
дипломация). Българските управляващи прене-
брегват ясните симптоми за промяна на геополи-
тическото съотношение на Балканите. Липсата на 
ясна линия на поведение проличава и по време на 
самата война, когато политическото ръководство 
на страната спъва действията на войските.
 Вторият много важен акцент е крушението 
на българския национален въпрос и отношението  
на четирите държави – противници на България, 
към българското население, просветни и църковни 
институции. Войната силно накърнява национал-
ните идеали, широко разпространявани дотога-
ва в общественото пространство, поражда тежък 
бежански проблеми и обрича на асимилация зна-
чителни маси население. Тя слага начало на дъл-
готрайни противоречия със Сърбия, Гърция и Ру-
мъния.

Георги Марков

Българското 
крушение 1913. 

изд. „Захарий Стоянов“, 

С., 2017, 424 с., с ил.
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В хода на изложението са дадени отделни щрихи 
към портретите на редица политици, дипломати, 
висши военни. Също така са откроени някои ню-
анси от поведението на руски, сръбски, гръцки и 
румънски политици. В текста присъства и българ-
ското обществено мнение, и косвено – настроения 
във войската.
 Изложението представлява силно критичен, 
богат на детайли цялостен поглед върху разглеж-
даните събития с основен акцент поведението на 
българските управляващи и военен елит. В текста 
органично са вплетени цитати, конкретна факто-
логия и авторски разсъждения.
 Анализът е балансиран, поднесен е, както 
впрочем и цялото изложение, на един много плас-
тичен, богат, нюансиран език. Многобройните фо-
тографии с акцент анонимните човешки маси мно-
го плътно допълват текста.
 Основният извод от книгата е синтезирано 
изразен в заглавието ѝ и защитен в изложението: 
войната представлява една цялостна катастрофа за 
страната, провал на нейните десетилетни усилия. 

Погледнато от друг ъгъл, крушението от 1913 г. е и 
дълготрайна травма.
 Всичко това емоционално, но аргументира-
но, без да напуска академичния образец, изразява 
Георги Марков, демонстрирайки същевременно и 
своята съпричастност към проблематиката.
 Сериозно обобщаващо изследване,  книгата 
може да послужи и като  отличен пример за пуб-
лична история. Тя, същевременно, има всички ка-
чества за един мащабен дебат върху българската 
външна политика и външнополитически вижда-
ния, за геополитическото място на страната, за  
представите, които политици и общество имат за 
другите, за отношението на другите към България 
и нейните балкански цели.
 Работата е постижение за своя автор и от-
разява едно водещо направление в съвременната 
българска историческа наука.

    Николай Поппетров,
    секция „История“  към СУБ

 Изданието е съвместен проект на Държав-
на агенция „Архиви“ и Регионалния исторически 
музей – Добрич. То обединява документални ма-
териали, съхранявани в личния фонд на Йордан 
Йовков в Централния държавен архив и в Къща-
та-музей „Йордан Йовков“ в Добрич. Включени са 
лични, семейни и служебни документи, писма от 
и до писателя, спомени на негови съвременници, 
между които и такива на негови ученици, от вре-
мето, когато писателят учителства в Добруджа.
 Хронологичният обхват на документите 
е твърде широк – от 1896 до 1993 г. Основно са 
включени документи от периода между началото 
на ХХ в. и кончината на писателя в 1937 г. В основ-
ната си част включените материали са непублику-
вани.
 Документите и материалите разширяват сил-

но представата не само за писателя Йовков, но и 
за епохата, в която живее и твори. Те илюстрират 
теми като книгоиздаване, възприемане на писате-
ля и неговото творчество, показват източници за 
някои негови произведения, представят различ-
ни аспекти от неговия живот. Представят не само 
писателя Йовков, но и човека с неговия характер, 
светоглед, поведение. Важен акцент в подбраните 
спомени е образът на човека, останал в паметта 
на ученици, приятели, колеги и роднини. Прило-
жението с фотографии много сполучливо допълва 
общата представа за Йовков и неговото време.
 Изданието е изработено много прецизно. 
Снабдено е с именен и географски показалец и 
има безспорен приносен характер. То представя 
личността на Йордан Йовков в различни ракурси 
и в отделни нюанси. Значението му е не само по 
отношение на биографията на писателя, но и като 
принос към културната история на страната през 
първата половина на ХХ в. Постижение е също 
така замисълът на проекта – да се обединят уси-
лията на изтъкнати специалисти архивисти и да 
се съберат на едно място материали, обособени и 
съхранявани на две различни места в страната.
 Изданието откроява големия потенциал на 
архивните публикации за осветляването на лите-
ратурната история.

    Доц. д-р Евгения Русинова,
    УНИБИТ

Йовковите архиви 
разказват. 

Документи и спомени. 
Съст. К. Анчова, 

Кр. Митева
Държавна агенция 

архиви,
Регионален исторически 

музей –Добрич.
Издателство „Фабер“, 

Велико Търново, 
2017, 410 с., 18 л. ил.



Фондация „Еврика“ е основана през 1990 година за подпомагане на даровити деца и
млади хора при реализирането на проекти в областта 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.

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 иницитиви“ 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: 9815181; тел/факс: 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. 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.


