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24	МАЙ	–	ДЕН	НА	БЪЛГАРСКАТА	ПРОСВЕТА	И	КУЛТУРА	И	НА	СЛАВЯНСКАТА	ПИСМЕНОСТ

 Потребно е накратко да споменем за свети 
Кирил и Методий, в кое време съставили буквите 
и книгите на славянски език.
 Кирил и Методий живели във времето на цар 
Михаил Иконоборец. Родили се в град Солун от 
баща по име Лъв, високопоставен, богат и добро-
детелен човек. Свети Методий станал славянски 
или български войвода и научил славянски език. 
След десет години оставил военната служба и 
приел монашески чин. Свети Кирил бил по-млад 
Методиев брат, после учил философия в Цариград 
заедно с малкия цар Михаил, Теофилов син, и бил 
отличен и славен философ в Цариград. По съвета 
на своя брат Методий оставил света, приел и той 
монашески чин и водил свет живот.
 Във времето, когато в България царувал 
Муртагон, Методий дошъл в Търново, понеже то-
гава цар Муртагон поискал иконописец да му из-
пише дворците. Методий познавал това дело. По-
вече дошъл за това, за да може да научи и привлече 
българите към християнската вяра. Когато цар 
Муртагон му заповядал да нарисува в онзи дво-
рец животни, птици и картини на лов, свети Ме-
тодий изобразил пришествието Христово много 
умело и страшно. Когато видял тая картина, царят 
се изплашил и изпаднал в чувство на умиление. 
Тогава Методий улучил удобно време, говорил на 
царя, поучавал го да приеме християнската вяра и 
обърнал Муртагона към нея. Изпратил до царица 
Теодора и дошъл от Цариград епископ, изпратен 
от царицата, и кръстил цар Муртагона, нарекли 
му име Михаил. И многоброен български народ 
се покръстил в това време, понеже Методий им 
говорел и ги учел на български език. След това, 
убедени от царицата и от други българи, Методий 
и Кирил възприели епископски сан да идат и учат 
българите и останалите славяни на християнска 
вяра и ги нарекли български апостоли.
 Свети Кирил постил 40 дни, съставил 38 
букви и съчинил писмо на славянски език. Най-на-
пред написали евангелието на Йоана „В началото 
бе словото“ и го показали на царя и на другите, 
и на патриарх Йгнатий. И те много похвалили 
това и им казали да учат българите и славяните 

 Паисий Хилендарски
ЗА СЛАВЯНСКИТЕ УЧИТЕЛИ*

на техния език и да превеждат от гръцките кни-
ги на славянски. И те отишли в Охрид при архие-
пископ Климент. Той бил родом българи, но четял 
на гръцки. И там се събрали петима философи от 
българския род, знаели елинските премъдрости и 
писанието. Климент, Сава, Наум, Еразъм, Ангела-
рия — това се всичките свети пет учители, изкусни 
и премъдри. Така събирали избрани и прави думи 
от българите, от сърбите, от русите, от московите, 
от словените, от леховете. Много време събирали 
думи от тия народи, докато съставили псалтира, 
евангелието и други книги. Предали го първо на 
българите и книгите били наречени български, 
както и досега гърците знаят това. Целият народ 
и четиримата патриарси, Ерусалим, Синая, Света 
гора — всички говорят българска или воргарска 
книга, а не сербска или словенска.
 Но свети Кирил и Методий по-късно били 
поставени за епископи на славяните в Морава, не 
сръбската Морава, която тече през Шумадия, но 
друга Морава, при Окиан-море, което се нарича 
Балтинско море, при Брандибур. Оттам най-на-
пред са излезли българите, а ония, които са оста-
нали там, се наричат славени. Там няколко време 
Кирил и Методий епископствували и учели тия 
славени на християнска вяра. И така по-късно 
поради тоя народ нарекли писмото и книгите сло-
венски. И така, който народ и да чете тия книги, те 
изобщо се наричат словенски. Но гърците, понеже 
знаели отначало, казват и досега български книги, 
а не иначе. Така от целия славянски род най-на-
пред българите получили славянски букви, книги 
и свето кръщение.
 При все че москалите, русите, сърбите и 
други се хвалят, че те по-напред са приели славян-
ските букви и кръщението, но не е така. Не могат 
да представят за това никакво свидетелство. Ако и 
москалите, и русите да пишат за това, но гръцките 
и латинските летописи показват в кое време бъл-
гарският крал свети Тривелия приел кръщението 
със своя български народ — в 703 година, малко 
нещо след шестия вселенски събор. Българите 
държали благочестието 50 години. Като нямали 
книги на своя език, чели и писали на латински 

*Текстът е предаден на съвременен книжовен език по Зографски ръкопис, обнародван от проф. Йордан 
Иванов: История славеноболгарская, собрана и нареждана Паисием иеромонахом… .Стъкми за печат по 
първообраз Йордан Иванов, София, 1914 ( https://chitanka.info/text/3746/11#textstart) .
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и гръцки. Не били здраво затвърдени във вярата, 
затова българските царе пак се върнали към ези-
чеството, но не целият народ. В град Охрид им 
бил назначен на петия събор самостоятелен архи-
епископ, защото цар Юстиниан бил родом от Ох-
рид. Първо наричали Охрид Дардания. На петия 
вселенски събор цар Юстиниан помолил светите 
отци и поставил самостоятелен архиепископ — 
никой патриарх да не му заповяда. И оградил Ох-
рид с крепост, но в това време българите превзели 
от гърците град Охрид и поставили там царската 
столица. В Охрид светият крал Тривелия приел 
светото кръщение.
 И докле имали царския престол в Охрид при 
архиепископа, живеели в благочестие, а когато 
пренесли царския престол в Загорие, в Търново, 
българските царе отстъпили от благочестието и 
били езичници 92 години. После в 845 г. Мурта-
гон, или Михаил, а не Болгарис, както пише Ба-
рон, приел светото кръщение с целия български 
народ. От ония времена и досега българският на-
род неотстъпно живее в благочестива вяра.
 Руската княгиня Олга приела кръщението в 
958 година, но с малко хора от руския род. Има-
ла гръцки свещеници, а не славянски. Русите не 
умеели тогава още никак да четат по славянски. 
След княгиня Олга руският и киевски княз Влади-
мир приел светото кръщение в 1008 г. всенародно, 
кръстил се целият руски московски народ. Явно 
е тук, че българите всенародно приели кръщение 
153 години преди русиянския и московския народ; 
така тогава приели и славянските букви и книги. 
А сърбите били под римския папа и държали рим-
ската вяра. За сърбите няма никак писано нито в 
латинските, нито в гръцките летописи в кое време 
римляните ги покръстили, но в 1130 г. сръбският 
жупан Неманя приел светото кръщение, но не це-
лият сръбски народ, а малко народ.
 По-късно свети Сава архиепископ, Немани-
ев син, в 1190 г. обърнал целия сръбски народ към 
православната вяра. Така и сърбите 345 години 
след българите приели православната вяра.
 Така българите по-рано от всички славян-
ски народи приели православието, по-рано имали 
свой патриарх и цар и започнали да четат на своя 
език. Но България се намира сред турците, близо 
до Цариград, затова българите са така угнетени и 
поробени от турците, както се вижда. Затова не 
могат да възприемат никакво книжовно умение 
или мъдрост. Русите и московите имат царство и 
черковна свобода много години, създали училища 
и така постепенно възприели от гърци, латини и 
други народи писмена мъдрост, понеже им е въз-

можно, и печатат славянски книги. Затова на своя 
език превеждат и пишат много речи, както им е 
угодно. Така и сърбите, които са поданици на тур-
чина, са много по-прости и по-бедни от българите, 
а които са в немската държава, те са малко по-из-
кусни да четат и пишат, защото имат черковна сво-
бода. Отскоро са почнали да се учат в училища, 
имат архиереи от своя народ и се грижат за своя 
народ да се учи. Някои от русите и немските сърби 
се подиграват и ругаят българите, че са прости и 
некнижни в писането. Но тия руси и сърби да бла-
годарят на Бога, задето ги е запазил от агарянското 
робство и от гръцката архиерейска власт, от която 
българите страдат. Да бяха малко опитали от това, 
те биха благодарили много на българите, защото 
в толкова страдание и насилие държат неизменно 
своята вяра. Внимавай тук добре, читателю, за да 
запомниш в кое време българските царе постави-
ли свой патриарх в Търново и колко светци има от 
българския народ. Българският цар Симеон, нари-
чан Лабас, наследил престола след Михаил, как-
то по-рано написах. При Михаил римският папа 
управлява България три години, защото и папски-
те епископи Павел и Формос покръстили много 
български народ. Но в това време римският папа 
отстъпил от благочестието, затова гърците изго-
нили от България папските епископи. Между гър-
ците и римляните имало голяма разпра и прение 
поради българите, кой да ги има под своя власт. И 
затова гърците и римляните съвсем се проклели 
и разделили и българите останали няколко време 
под Цариградската патриаршия. Но гърците иска-
ли от търновските царе много злато и дарове за 
назначаване на търновски архиепископ. Но Симе-
он Лабас водил голяма борба и жестока война с 
гърците дълго време за това светопекунство, което 
взимали за поставяне на архиерей. И поради друг 
гняв, който имал към гърците, той отстъпил от Ца-
риградската патриаршия и искал да се присъедини 
към римляните. Ето защо всички четирима гръцки 
патриарси, едно, за да създадат с българите мир 
и съгласие, и друго, да не ги изоставят в римска-
та ерес благословили и поставили в Търново са-
мостоен патриарх на българите.
 Докато българите царували, поставяли па-
триарх и епископ от своя български род и търнов-
ският патриарх поставял архиепископ в Охрид. 
След патриарха пръв бил охридският, по него пре-
славският, после софийският. В Охрид, Преслав 
и София българските царе имали царски дворци 
и седели велики барони, поддържали българска-
та войска и събирали данък от народа. Тук имали 
архиепископи, първи след патриарха. Така и във 
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Видин имало велик барон и четвърти архиепископ 
след софийския архиепископ. Така българските 
царе имали четирима барони, или белгербегове, 
след царя, които са управлявали българската вой-
ска; също така и четирима архиепископи и мит-
рополити, които били след търновския патриарх 
и които имали под своя власт много епископи из 
България над българския народ. Такава уредба и 
управление имали. А когато няколко пъти имали 
под своя власт и гръцка земя, българските царе в 
ония страни и места поставяли българска войска и 
барони; гръцките владици и свещеници никак не 
закачали, нито търновският патриарх заповядвал 
на гръцките епископи и свещеници, но заповядвал 
само в България над своите епископи и свещени-
ци. В чуждите епархии духовните не са владели, 
само войската била царска. Така и гърците, когато 
понякога превземали от българите някои места, 
поставяли царска войска, а не епископи и свеще-
ници.
 После, когато турците завзели и поробили 
България, тогава цариградските патриарси с тур-

ска помощ и насилие отново завладели търновска-
та патриаршия под своя власт и за пакост и по-
ради злобата, която имали към българите, още в 
началото не назначават на българите епископ от 
български род, но все от гръцки род. И не се гри-
жат никак за българските училища и учение, но 
обръщат всичко на гръцки език. Затова българите 
са останали прости и неучени на изкусно писа-
ние, а много от тях са се обърнали към гръцката 
култура и учение и слабо се грижат за своето уче-
ние и език. Тая вина на българите произхожда от 
гръцката духовна власт. И голямо насилие търпят 
несправедливо в тия времена от гръцките влади-
ци, но българите ги приемат благоговейно и ги 
почитат като архиереи, плащат им двойно дължи-
мото. Затова ще приемат от Бога своята награда за 
простотата и незлобието си. Така и ония архиереи, 
които с турска сила, а не с архиерейски закон при-
чиняват на българите голяма обида и насилие, и те 
по своите дела и безсъвестност ще приемат своята 
награда от Бога, както и казано: въздай всекиму 
според неговите дела.
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 Както знаем, за математиката няма Нобело-
ва награда. Вероятно по тази причина Норвеж-
ката академия на науките и изкуствата учреди 
през 2000 г. Абелова награда, която се присъжда 
ежегодно на изтъкнати математици за цялостно-
то им научно творчество. Носи името на великия 
норвежки математик Н. Х. Абел (1802 – 1829). 
Първият почетен носител през 2002 г. е А. Сел-
берг (Норвегия), който е носител и на Фийлдсов 

медал. Първата официална Абелова награда е да-
дена на френския математик Ж.-П. Сер през 2003 
г. Той е също Фийлдсов медалист. Напомняме, че 
до 2018 г. включително всичките Абелови лауре-
ати бяха мъже. Фийлдсовият медал е учреден от 
канадския математик Дж. Фийлдс (1863 – 1932) 
и се дава веднъж на 4 години на математици до 
40-годишна възраст от Международния матема-
тически конгрес (ICM) за съществени научни по-
стижения. Първите носители са А. Алфорс и Дж. 
Дъглас (САЩ) през 1936 г. Досега е имало само 
една жена, носител на това високо отличие.
 Карен Уленбек е една от най-известните ма-
тематички по света. През 1990 г. на ICM в Киото тя 
изнася пленарен доклад и е втората жена след Еми 
Ньотер през 1932 г., удостоена с тази висока чест. 
Карен Уленбек е носител на Националния медал 
за наука на САЩ през 2000 г., а на 21.03.2019 г. 
беше наградена с Абелова премия по математика 

Акад. Петър Попиванов, 
проф. д.м.н. Анжела Славова,

Институт по математика и информатика – БАН

КАРЕН УЛЕНБЕК ПОЛУЧИ 
АБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА 2019

за големия ѝ принос в математиката през послед-
ните 40 години. Така тя стана първата жена – Абе-
лов лауреат.
 Карен Кескула Уленбек е родена през 1942 г. 
в Кливланд, Охайо в семейството на инженера 
Арнолд Кескула и на художничката и учителка 
Каролин Кескула. Тя е най-голямата сред четири-
те деца. Семейството се премества в Ню Джърси 
през 1951 г. Възпитана е в любов към изкуството и 

музиката. Винаги е мечтала да стане 
учен – изследовател. Две интересни 
подробности от живота ѝ. Като мал-
ка е предпочитала спокойствието и 
уединението. Любовта към матема-
тиката се появява чак през универ-
ситетските ѝ години. В гимназията 
Уленбек е била повлияна от произве-
денията на американския астрофизик 
и математик Фред Хойл (1915 – 2000), 
автор и на научна фантастика, и на 
Г. Гамов (1904 – 1968), американски 
учен от руски произход с приноси в 
ядрената физика и космологията. Тя 
записва в Университета на Мичиган 

отначало физика. Не ѝ харесва лабораторната ра-
бота и впоследствие открива своето призвание в 
областта на чистата математика, където и се на-
сочва. Завършва висшето си образование през 
1964 г., а през следващата 1965 г. се омъжва за 
биофизика Олке Уленбек, който е докторант в ав-
торитетния Харвардски университет. Тя има сери-
озни резерви към предимно мъжки ориентираната 
култура в  университетските среди. Това изглежда 
е съществена причина тя да подготви дисертаци-
ята си (PhD) в Университета Брандейс, който не е 
сред водещите. Тук получава висока стипендия от 
NSF (Американския фонд за научни изследвания). 
Успешно защитава дисертация в областта на ва-
риационното смятане, създадено още през XVIII 
век от Ойлер, Лагранж и др. За хората, по-далеч от 
математиката, ще споменем само, че вариацион-
ното смятане изследва максимумите, минимумите 
и седловидните точки на (обикновено нелинейни) 
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функционали, както диференциалното смятане 
изучава максимумите, минимумите и седловидни-
те точки на функциите на няколко независими 
променливи. Например (0,0) е седловидна точка 
на повьрхнината z = ax2 - by2, a > 0, b > 0, a(0,0) е 
точка на минимума на z = x2 + y2. Намирането на 
най-краткото разстояние върху повърхнина меж-
ду две точки (най-късата крива върху повърхни-
ната, съединяваща двете точки) се дава с апарата 
на вариационното смятане. Както знаем от геоме-
трията, въпросните криви с минимална дьлжина 
са геодезичните линии. Ако двете точки са върху 
двумерната сфера, геодезичната линия е дъга от 
частта на големия кръг върху сферата, свързваща 
двете точки. Няма единственост, ако точките са 
върху един диаметър на тази окръжност. 
 След тази кратка екскурзия вьв вариацион-
ното смятане се връщаме кьм К. Уленбек. Тя ра-
боти като преподавател в MIT, а след това постьп-
ва на работа в Бъркли, Калифорния. Тук усилено 
изучава Общата теория на относителността и гео-
метрията на пространство-време. Нейните статии 
са вдъхновени от теоретичната физика, но и тя 
оказва съществено влияние върху развитието на 
последната, като разработва идеи с широк обхват 
на приложение във физиката. Малко по-точно, фи-
зиците предсказаха съществуването на математи-
чески обекти, наречени инстантони, които опис-
ват поведението на някои повърхнини в 4-мерното 
пространство-време. К. Уленбек е един от воде-
щите световни специалисти в тази област. Заедно 
с Дан Фрийд тя е автор на станалата вече класиче-
ска книга „Инстантони и 4-многообразия“ (1984), 
която привлече и стимулира научните изследвания 
на цяло поколение математици. През 1971 г. К. 
Уленбек става асистент в Илинойския универси-
тет в Урбан-Чампейн, където се е чувствала изо-
лирана и подценена. Затова и през 1976 г. се пре-
мества в Университета Илинойс в Чикаго. През 
1983 г. тя става професор в Университета в Чикаго 
с авторитета на един от най-видните математици 
на нейното поколение. Научните ѝ интереси имат 
широк обхват, включвайки нелинейните частни 
диференциални уравнения, диференциалната гео-

метрия, калибровъчната теория, теорията на инте-
груемите системи, топологичната квантова теория 
на полето и др. През 1987 г. К. Уленбек постъпва 
на работа в Тексаския универистет в Остин, като 
става ръководител на катедрата на Сид Ричардсо-
новата фондация. Тя допълнително задълбочава 
познанията си по физика, изучавайки работи на 
Нобеловия лауреат по физика за 1979 г. Стивън 
Вайнберг (1933) с принос в теорията,  обединява-
ща електромагнитните взаимодействия. Остава в 
Остин до края на трудовата си кариера.
 К. Уленбек е най-широко известна с рабо-
тите си по калибровъчната теория. Статиите ѝ 
анализират уравненията на Янг-Милс и поставят 
математическите основи на много от най-вълну-
ващите идеи в модерната физика, като се започне 
със стандартния модел на елементарните частици 
и се стигне до квантовата гравитация. Изследва-
нията на Уленбек стимулират работата на К. Таубс 
и С. Доналдсън, които доведоха до удостяването 
на последния с Фийлдсова награда за задълбоче-
ните му разработки по топологията на 4-мерното 
пространство.
 К. Уленбек се завръща в Ню Джърси. Оста-
вайки си непоколебим защитник на правата на же-
ните в математиката, пък и в науката, тя не желае 
да бъде разглеждана като жената – пример в мате-
матиката.
 Ще завършим този текст с няколко думи 
на К. Уленбек. Тя казва: „Всеки знае, че ако един 
човек е интелигентен, забавен, привлекателен и 
добре облечен, той има големи шансове да успее. 
Но е възможно да успееш и с всичките несъвър-
шенства“. Последното е по-човешко.
 Поради липса на място не предлагаме дефи-
ниции на важни понятия, нито даваме списък на 
водещите публикации на проф. Уленбек, по-спе-
циално на монографията ѝ с Д. Рийд, където са 
доказани силни резултати на С. Доналдсон и С. 
Таубс. Ще споменем, че инстантон е (анти)само-
дуално решение на уравненията на Янг-Милс. 
 Да поздравим проф. Уленбек със заслужено-
то високо отличие и да ѝ пожелаем нови творче-
ски успехи в математическата физика.
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KAREN UHLENBACK GOT THE ABEL PRIZE FOR 2019
Petar Popivanov, Angela Slavova

Abstract
 The American mathematician Karen Uhlenback is the first woman who received the prestigious Abel prize. 
Her main scientific interests and achievements are in the domain of calculus of variations in differential geometry, 
nonlinear PDE, Gauge theory in dimension 4 and Yang-Mills equations, topological quantum field theory and 
others. This paper proposes short biographical data (personal and scientific) of the Abel prize winner.
Kew words: Abel prize, Fields prize, calculus of variations, harmonic maps in 2D, Yang-Mills equations in 4D, 
instanton.
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 Първите химични елементи са били открити 
и използвани още в дълбока древност. С течение 
на времето техният брой се увеличил и към 1830 
г. са били известни 55 елемента.  По това време 
са направени и първите опити за класификация на 
химичните елементи [1].  В 1829 г. един от първи-
те атомисти в Германия Йохан Дьоберайнер е ус-
тановил, че в реда хлор – бром – йод се наблюдава 
постепенно изменение на свойствата. Той е назо-
вал тези три елемента триада. Успял е да намери 
още две триади (калций – стронций – барий и сяра 
– селен – телур), при които свойствата се изменят 
по същия начин. Дьоберайнер установил и това, 
че атомната  маса на средния елемент в триадите 
е приблизително равна на средно аритметичната 
стойност от атомните маси на  крайните елементи. 
Идеите на Дьоберайнер не намерили необходимо-
то признание, тъй като той не е успял да намери 
други триади. Поради това е бил направен извод, 
че намерената периодичност в свойствата на еле-
ментите в триадите е случайна, още повече че по 
негово време не са били уточнени редица основ-
ни понятия в химията като атом, молекула, атомна 
и  молекулна маса. Освен това, атомните маси на 
някои химични елементи са били определени не-
точно, което е препятствало намирането на перио-
дичността в свойствата на елементите.
 През 1862 г. професорът по геология Алек-
сандър Емил Бегюйе дьо Шанкуртоа доклад-

Проф. д.х.н.  Иван Л. Дуков,
Химикотехнологичен и металургичен университет

доц. д-р Александър С. Захариев,
Технически университет – София

ПЕРИОДИЧНАТА ТАБЛИЦА НА ХИМИЧНИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ: 150 ГОДИНИ ПО-КЪСНО

І. ПЪРВИ ОПИТИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА 
ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ. ПЕРИОДИЧНАТА ТАБЛИЦА 

НА Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ

вал във Френската академия на науките своите 
изследвания за т.нар. „телурова“ спирала, в които 
показал, че съществува връзка между свойствата 
на химичните елементи и техните атомни маси. 
Дьо Шанкуртоа смятал, че химичните елементи 
могат да бъдат разделени на групи, включващи  
по 16 елемента, като атомните маси на крайните 
членове на групите са кратни на 16 и са равни съ-
ответно на 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112 и 128. За да 
получи своята графична зависимост, той нанесъл 
върху разгъната  повърхност на цилиндър 16 вер-
тикални линии, номерирани от 0 до 16, успоредни 
на оста на цилиндъра, а върху основата нанесъл  
стойности на атомни маси от 0 до 128. Върху спи-
рала, сключваща ъгъл 45ᴏ с оста на цилиндъра, дьо 
Шанкуртоа разположил известните му елементи 
по нарастване на атомните им маси (Фигура 1). 
От графиката се вижда, че в редица случаи еле-
ментите, разположени един под друг, имат сходни 
свойства. Спиралата била наречена „телурова“, 
тъй като последен елемент бил телурът. Изследва-
нията на дьо Шанкуртоа загатват за връзката меж-
ду свойствата на елементите и атомните им маси, 
но графиката, необходима за разбиране на идеите 
на автора, не е била включена в оригиналната му 
публикация. Тя е била публикувана за първи път 
едва през 1893 г.
 През 1864 г. английският химик Джон Алек-
сандър Нюландс разположил известните му еле-
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менти по възходящ ред на атомните им маси и 
забелязал прилика в свойствата на всеки осми еле-
мент. Той публикувал таблица, съдържаща някол-
ко вертикални групи от по 7 елемента. Елементите 
със сходни свойства попадали  в хоризонталните 
редове на таблицата (Фигура 2). Следващата годи-
на Нюландс публикувал нова таблица, в която еле-
ментите отново били разположени в групи по се-
дем, но на някои места той нарушил подреждането 
им по нарастване на атомните маси и установил 
по-добро съвпадение в свойствата  на елементите, 
намиращи се в хоризонталните 
редове. По аналогия с музикал-
ната стълбица Нюландс назовал 
откритата от него зависимост 
„закон за октавите“ [2, 3]. Недос-
татък в таблицата на Нюландс е 
поставянето на два елемента на 
едно место (напр. Co и Ni, Ba и 
V, и др.), както и попадането на 
елементи с различни свойства 
на съседни места в хоризонтал-

ните редове (напр. халогени, Pd, Pt, Co, Ni). На 
изследванията на Нюландс не било обърнато не-
обходимото внимание. Членовете на Лондонското 
кралско химическо общество не са се съгласили 
изследванията на Нюландс да бъдат  публикува-
ни, а проф. Фостър иронично е посочил, че може 
би той би получил по-добра класификация, ако е 
подредил елементите по азбучен ред. След публи-
кацията на Менделеев от 1869 г. Нюландс е пуб-
ликувал няколко статии, в които се е опитал безус-
пешно да докаже своя приоритет за създаване на 

Фигура 1. „Винтова графика“ на дьо 
Шанкуртоа (1862) [1]. Елементите с подобни свой-
ства са свързани с линии

периодична таблица. Едва през 1887 г. Нюландс 
бил награден с отличието на Кралското химиче-
ско общество – медала „Дейви“, като признание 
за заслугите му в търсенето на връзка между свой-
ствата на елементите и атомните им маси. 
 В периода 1857 – 1868 г. английският учен 
Уйлям Одлинг публикувал различни варианти на 
таблици на химичните елементи, в които той се 
опитал да запази принципите на Дъоберайнер. 
Таблицата му от 1868 г. (Фигура 3)  приличала 
твърде много на първата таблица на Менделеев 
от 1869 г. За съжаление Одлинг не приложил към 
таблиците пояснителен текст и не направил изво-
ди от тях. Поради това, той не е получил призна-
ние като участник в създаването на Периодичната 
таблица на химичните елементи [2]. Освен това, в  
посочената таблица липсвали важни и добре из-
вестни по това време елементи като Fe, Ni, Co, Cu 
и др. (всичко 9 елемента).
 Най-близо до идеите на Менделеев дос-
тигнал немският химик Юлиус Лотар Майер.                 
В статията си „Природата на химичните елементи 
като функция на атомната им маса“, публикувана 
няколко месеца след първата статия на Менделеев, 
той достигнал до извода, че свойствата на елемен-
тите са периодична функция на атомните им маси. 
Периодичната зависимост проличава ясно на гра-
фиката, показваща зависимостта на атомните обе-
ми от атомните маси на елементите (Фигура 4). 
(Атомният обем се получава като отношение на 

Фигура 2. Таблица, илюстрираща закона на октавите 
на Нюландс от 1864 г. [1]
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атомната маса  и плътността на елемента). Графи-
ката се състои от няколко пика, завършващи с ал-
кален метал. Всеки пик включва елементи, които 
понастоящем заемат един период в Периодичната  
таблица на елементите. Във всеки период, освен 
атомните обеми, стойностите и на други физични 
характеристики се изменят закономерно. Вторият 

и третият период в графиката на Майер дублира-
ли октавите на Нюландс, но в следващите периоди 
броят на елементите бил по-голям  от седем. Така  
станало  ясно, че последните периоди  включват  
повече  елементи от първите и че законът за ок-
тавите не е в сила при всички елементи. Важно е 
да се посочи, че докато Лотар Майер е разглеж-
дал предимно аналогията във физичните свойства 
на елементите като атомни обеми, плътности и 
температури на топене, Менделеев е приемал, че 
трябва да бъде обърнато основно внимание на хи-
мичните свойства.
 Интересен е фактът, че в 1868 г., когато Л. 
Майер е подготвял второ издание на своя учебник, 
той е създал вариант на таблица, включваща  52 

точните места са били поставени елементите 
калай и олово, кадмий и живак, бор и талий. 
В тези три случая Менделеев не е успял да 
подреди правилно елементите. По неизвестни 
причини Майер не е публикувал тази таблица. 
Едва в 1895 г., след смъртта му, негов колега 
е публикувал забравената таблица, но опити-
те Лотар Майер да бъде признат за създател 
на Периодичната таблица не са били успешни 
[4, 5]. 
 Независимо от предишните опити за кла-
сификация на химичните  елементи, най-го-
ляма заслуга за създаване на Периодичната 
таблица на химичните елементи  има руски-
ят учен Дмитрий Иванович Менделеев. На 
01.03.1869 г. (нов стил), няколко месеца преди 
Л. Майер, той е изпратил отпечатъци на първия 
вариант на създадената от него Периодична 
таблица на руски и чуждестранни учени, а на 
18.03.1869 г. е представил в Руското химиче-
ско общество статията „Соотношение свойств 
с атомном весе элементов“, в която е включен 
и този вариант на таблицата (Фигура 5). Стати-
ята е докладвана на заседание на обществото и 
е отпечатана в том първи на списанието „Жур-
нал русского химического общества“.
 Първият вариант на Таблицата, озаглавен 
„Опыт системы элементов, основанной на их 
атомном весе и химическом сходстве“, включ-
ва 63 известни по това време химични еле-
мента, подредени по нарастване на атомните 
им маси в хоризонтална и вертикална посока. 
Елементите със сходни свойства са разположе-
ни в 19 хоризонтални реда. Таблицата съдържа 

6 вертикални реда, в които могат да 
бъдат забелязани бъдещите периоди. 
Те обединяват елементи с различен 
характер. Въпреки че вариантът се 
различава от съвременните форми 
на Периодичната таблица, приетият 
от Менделеев принцип за класифи-
кация на елементите му позволил да 
предскаже съществуването на 4 не-
известни елемента с атомни маси 45, 
68, 70 и 180 и да посочи мястото им 
в Таблицата [6 – 8]. Освен това, той 
е променил атомната маса на берилия 
от 13,5 на 9,4, тъй като е смятал, че 

мястото на елемента е във втора, а не в тре-
та група. Менделеев  е приемал, че атомната 
маса определя свойствата на елемента, но той 
е отдавал важна роля и на химичните свойства 
на елементите. По тази причина той е нарушил 

Фигура 3. Таблица на елементите на Одлинг от 
1868 г. [2]

Фигура 4. Зависимост на атомните обеми на елемен-
тите от атомните им маси  [1]
елемента, която е била подобна на таблицата 
на Менделеев от 1869 г. Освен че тази табли-
ца предхожда таблицата на Менделеев, в ня-
кои случаи тя е била по-точна. Например, на 



МЕЖДУНАРОДНА	ГОДИНА	НА	ПЕРИОДИЧНАТА	ТАБЛИЦА	НА	ХИМИЧНИТЕ	ЕЛЕМЕНТИ

11НАУКА – кн. 3/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

подреждането на елементите по нарастване на 
атомните им маси при телур (атомна маса 127,6) и 
йод (атомна маса 126,9). Целта му е двата елемен-
та да попаднат в групи, чиито елементи имат сход-
ни свойства и проявяват съответно втора и първа 
валентност [6, с. 26, 7, с. 87].

Фигура 5. Първи вариант на Периодичната таблица 
на Менделеев от 1869 г.

 Първият вариант на Менделеев има и някои 
недостатъци: уранът и златото са включени в гру-
пата на алуминия; талият – в групата на алкалните 
метали; оловото – в групата на алкалоземните еле-
менти; манганът – в една група с родий и платина.
 Повечето от съвременниците на Менделеев, 
особено в първите 10 години, са се отнесли към 
работата му доста скептично. В 1869 г. известни-
ят руски химик Н. Н. Зинин е изпратил писмо на 
Менделеев, в което изказва съжаление, че той е 
изоставил успешните си експериментални изслед-
вания и се е отдал на „абстрактно теоретизиране“ 
[6, с. 27].  
 В 1871 г., когато подготвя второто издание 
на учебника си „Основы химии“, Менделеев под-
готвя нов вариант на Периодичната таблица (Фи-
гура 6) [9, с. 70], в която елементите са разположе-
ни в осем вертикални групи, номерирани с римски 
цифри. Този вариант може да бъде приет за родо-

началник на съвременната 8-групова Периодична 
таблица. Всяка група се състои от две подгрупи. В 
горната част на таблицата са посочени формулите 
на висшите оксиди и висшите водородни съеди-
нения. Посочени са и формулите на характерните 
съединения на всеки елемент и тяхното агрегатно 
състояние. При съставяне на таблицата Менде-
леев е коригирал атомните маси на 28 от известни-
те 63 елемента [6, с. 70]. В някои случаи атомните 
маси са увеличени 2–3 пъти. Например, атомната 
маса на ербия е променена от 56 на 170 (настояща 
атомна маса 167,3); атомната маса на тория е про-
менена от 118 на 231 (настояща атомна маса 232). 
Променените атомни маси и на останалите еле-
менти  са близки до съвременните им стойности. 
В този вариант Менделеев е включил още някол-
ко неизвестни елемента (екацезий, екабарий, ека-
лантан, екателур, екаманган, двиманган, екайод). 
Представката „ека“ е заимствана от санскритски 
език и в превод означава „един и същ, аналог“ и 
е използвана за наименуване на неизвестен еле-
мент, свързан с известен член на Периодичната 
таблица. Представка „дви“ (втори) е използвана, 
когато вече има един неизвестен елемент с пред-
ставка „ека“ и трябва да бъде наименуван втори 
неизвестен елемент [5]. В 1871 г. Менделеев е 
публикувал статиите „Периодическая законность 
химических элементов“ и „Естественная систе-
ма элементов и применение еë к указанию свой-
ств неоткритых элементов“. В първата статия той 
формулира Периодичния закон по следния начин: 
Свойствата на химичните елементи и техните 
прости и сложни тела са в периодична зависи-
мост от атомните им маси.
 Важно е, че Менделеев е определил физич-
ните и химични свойства на предсказаните еле-
менти. Използваният подход е описан във втора-
та статия. Той е установил, че свойствата на тези 
елементи могат да бъдат определени от свойства-
та на заобикалящите ги елементи в хоризонтална, 
вертикална и диагонална посока. Пресичането на 
трите направления е получило названието „звезд-
ност“ (или „атомоанология“) на системата. Тер-
миньт „атомоанология“ означава, че свойствата на 
елемента Х са средноаритметични от свойствата 
на елементите A, B, C, D, E, F, G, H (Фигура 7) [7, 
с. 30], но е посочено, че този подход не е  удачен 
за елементи, които се намират в крайните части на 
Таблицата [8, с. 14].
 Най-голямо потвърждение на идеите на 
Менделеев било откриването на аналозите на 
бора, алуминия и силиция, които той нарекъл ека-
бор, екаалуминий и екасилиций и чиито свойства 
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описал подробно. Още през 1875 г. френският хи-
мик Емил  Льокок дьо Боабодран открил в обра-
зец от цинкова руда нов елемент, който нарекъл 
галий. След като научил за  откритието му, Менде-

леев посочил, че това е предсказаният от него ека-
алуминий. Съвпадението на свойствата на галия с 
предсказаните от Менделеев свойства на екаалу-
миния показало, че наистина става дума за един 
и същ елемент. Интересен е фактът, че в писмо до 
френския учен Менделеев посочил, че истинска-
та плътност на елемента трябва да бъде равна на 
5,9 – 6,0 g/cm3, а не 4,7 g/cm3. Според него неточ-
ността се дължала на наличие на примес (натрий) 
в изследвания образец. След като Боабодран пре-
чистил образеца, установил че плътността на га-
лия е 5,9 g/cm3  [8,  с. 35]. 

Фигура 6. Периодична таблица на Менделеев (вариант от 1871 г.)

 Много добро съвпадение на предсказаните и 
експериментално определени данни било получе-
но и за скандия, открит от Ларс Нилсон в 1879 г., 
и екабора, както и за германия, открит от Клеменс 
Винклер в 1886 г., и екасилиция. На Фигура 8 в 
табличен вид  са дадени предсказаните  от Мен-
делеев  свойства на екасилиция и свойствата на 
германия, определени от Винклер.

Фигура 7. Схема на „звездността“ в Периодичната 
система от 1871 г.

 С откриването на предсказаните от Менде-
леев елементи отпаднали всички съмнения за це-
лесъобразността на Периодичната таблица. Голя-
мата заслуга на Менделеев е, че той е повярвал, 

че може да създаде таблица, чрез която да систе-
матизира свойствата на химичните елементи. Ус-
пял е от не винаги точните по това време данни да 
избере тези, които да му позволят да предскаже 
не само нови елементи, но и да определи техни-
те химични и физични свойства. Макар че само 
около 50% от прогнозите на Менделеев са били 
потвърдени, това не е намалило популярността 
на постиженията му, тъй като никой от неговите 
съвременници, включително и Лотар Майер, не е 
имал смелостта да предскаже неоткрити елементи 
[4, p. 123, 10]. Това е основната причина Менде-
леев да бъде признат за създател на Периодичната 
таблица, но заслугите на Майер също са намери-
ли признание. През 1882 г. Лондонското кралско 
химическо дружество е наградило и Менделеев, и 
Майер с най-високото си отличие – медала „Дей-
ви“.  
 Обзор на научната дейност на Менделеев в 
периода 1869 – 1871 г. е публикуван от Тисен и 
Бинеманс [11].
 Голямо предизвикателство за Периодичната 
таблица било откриването на аргона от Джон Уй-
лям Рейли и Уйлям Рамзи (1894). Първоначално 
Менделеев е смятал, че Рейли и Рамзи не са от-
крили нов елемент, а триатомен азот. Оказало се, 
че аргонът е наистина нов елемент –  инертен ед-
ноатомен газ с атомна  маса 39,9 и нулева валент-
ност. В зависимост от стойността на атомната му 
маса, той би трябвало да бъде разположен между 
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калий (атомна маса 39,1) и калций (атомна маса 
40,1), но за него липсвало място в Периодичната 
таблица. 
 Две години по-късно Рамзи е открил хелий в 
минерала клевеит. (Първоначално хелият е открит 
в спектъра на Слънцето и затова е наименуван „хе-
лиос“ – слънце). След още няколко години били 
открити и други инертни газове: неон, криптон и 

ксенон. Тогава станало ясно, че тези елементи об-
разуват самостоятелна група, съществуването на 
която не е било предвидено. Последният елемент 
от групата, радон, е получен в чисто състояние от 
Рамзи през 1904 г. Решение за мястото на инерт-
ните газове в Периодичната таблица е намерено 
през 1900 г., когато Рамзи е предложил аргонът 
и аналозите му да бъдат разположени в отделна 
група между групите на халогените и на алкални-
те метали. Тъй като те проявяват нулева валент-
ност, групата била наречена нулева. Менделеев е 
приел предложението и през 1902 г. е написал, че 
инертните газове са били „критичен тест“ за съ-
ществуването на Периодичната таблица. Новата 
група е придала завършен вид на таблицата, тъй 
като е осигурявала плавно изменение на свойства-
та при преход от халогенния елемент на даден пе-
риод към алкалния елемент на следващия период. 
Нулевата група е била включена в Периодичната 
таблица до 1962 г., когато е било получено пър-
вото съединение на ксенона – ксенонов хексафлу-
оридоплатинат Xe[PtF6]. По-късно са били полу-
чени много съединения на ксенона, в които той 
проявява II, IV, VI и VIII валентност. Получени са 
и съединения на криптона. Това е причината по 
предложение на  Международния съюз по чиста и 
приложна химия (IUPAC) инертните газове да бъ-
дат преименувани на благородни газове и да бъдат 

включени като VIIIА група в 8-груповия (късопе-
риоден) вариант на Периодична таблица [12].
 За изследванията си в областта на инертните 
газове Рамзи (химик) и лорд Рейли (физик) са по-
лучили Нобелови награди съответно по химия и 
физика за 1904 г. 
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THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS: 150 YEARS LATER
I. FIRST ATTEMPTS FOR CLASSIFICATIONS OF CHEMICAL ELEMENTS. 

THE PERIODIC TABLE OF MENDELEEV
Ivan L. Dukov, Alexander S. Zahariev

Abstract
 The attempts of J. Döbereiner, A. de Chancourtois, J. Newlands, W. Odling and J. L. Meyer to create successful 
classification of the chemical elements have been commented. The Mendeleev’s variants  of the Periodic table and 
their advantages in comparison with those of his predecessors have been described. The challenges before the 
Periodic table result of the noble (inert) gases discovery have been discussed, too. 
Key words: Mendeleev’s predecessors, Early attempts for classification, Mendeleev’s tables, Prediction of new 
elements, Noble gases discovery.

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЕКЦИЯ „ФИЛОСОФСКИ НАУКИ“

ОРГАНИЗИРА
 

на 21 ноември (Световен ден на философията) и 22 ноември 2019 г.
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НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ

„75 ГОДИНИ СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Форумът е ориентиран към разностранни класически и съвременни 
проблеми и алтернативни решения във всички области на философията.
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БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА 
ХОРИЗОНТ 2020: НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ*

 Рамковата програма за научни изследва-
ния и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 
2020“ е най-голямата в областта на науката и на-
учните изследвания не само в рамките на Евро-
па, а в целия свят. Тя финансира научни проекти, 
индивидуални изследователи и иновационни раз-
работки на фирми, като 7-годишният ѝ бюджет е 
в размер на 80 млрд. евро за държавите членки 
на ЕС, който включва и финансиране за Съвмест-
ния изследователски център – научната служба на 
Европейската комисия, Европейския институт за 
иновации и технологии и изследвания в рамките 
на Договора за Евратом.  Програмата стартира 
през 2014 г. и приключва през 2020 г. Към насто-
ящият момент 234 български организации участ-
ват в 504 проектни консорциума по РП „Хоризонт 
2020“, като чистото привлечено финансиране е 
малко над 76,5 млн. евро. Това отрежда на Бъл-
гария 24-то място от 28 европейски страни, като 
след нас остават Литва, Латвия, Хърватска и Мал-
та.
 По данни на МОН привлечените средства 
в България по РП „Хоризонт 2020“ се групират 
процентно в 5 основни групи: публични научни 
организации (Research Organisations) – ~ 43 %; 
образователни институции (Higher or Secondary 
Education Establishments) – ~ 15,5 %; публични 
организации (Public bodies – excluding Research 
Organisations and Secondary or Higher Education 
Establishments) – ~ 9 %; частни организации 
(Private for-profit entities – excluding Higher or 
Secondary Education Establishments) – ~ 27 %; дру-
ги – ~ 5,5 %.
 Интересното в случая е, че в процентно от-
ношение българският бизнес носи приблизително 
27% от всички привлечени у нас средства по РП 
„Хоризонт 2020“, с които са въвеждат нови тех-
нологии и иновации. Естествено водеща остава 
ролята на българските научни организации (ин-
ститути на БАН, ССА и регистрирани в регистъра 
с научна дейност НПО) и на българските висши 
училища (държавни и частни), които генерират 
близо 60 % от всички привлечени средства по РП 
„Хоризонт 2020“ у нас. Тревожен факт е, че само 
21 от общо 51 български ВУ (19 от 37 държавни 
висши училища и 2 от частни – Нов български 

университет и Висшето училище по менидж-
мънт), изпълняват проекти и успяват да се вклю-
чат в проектни консорциуми по Рамкова програма 
„Хоризонт 2020“.
 Получените данни сами по себе си носят 
много информация, която следва да бъде подло-
жена на детайлен анализ с цел набелязване на 
конкретни управленски решения, водещи до по-
вишаване на българското участие в контекста на 
цялостната реализация на Рамковата програма. 
 Министерството на образованието и наука-
та, което е национален координатор за участието 
на България в Х2020,  отличи за първи път най-из-
явените участници в програмата „Хоризонт 2020“ 
на Европейския съюз, като по този начин насър-
чи по-активното участие в проектната дейност 
по европейските проекти и отдаде заслуженото 
на най-успешните екипи. Специалните сертифи-
кати на най-активните организации в 9 категории 
бяха връчени на 25 март 2019 г. на тържествена 
церемония от зам.-министъра на образованието и 
науката Карина Ангелиева. Събитието се превър-
на  в неформален форум, по време на който бяха 
популяризирани възможностите на РП „Хоризонт 
2020“ и  успешните български проекти. „За да 
спечелим и осъществим нови успешни проекти, 
е необходима съвместна работа между науката, 
бизнеса и обществото. Целта ни е до 2020 г. да 
удвоим спечелените средства от 100 млн. лв., а до 
2030 година –  да привлечем 1 млрд. лв. в рам-
ките на новата програма „Хоризонт Европа“, за-
яви зам.-министър Ангелиева. Тя подчерта, че за 
МОН е от изключително значение партньорство-
то с обществото, медиите и всички обществено 
ангажирани организации. 
 Като най-активна българска организация 
в проектната си дейност по РП „Хоризонт 
2020“, която е успяла да се включи в най-мно-
го проектни консорциуми и респективно е при-
влякла и най-много парични средства от нея, 
беше отличен  Софийският университет „Св. 
Климент Охридски“. Нашата Алма Матер е 
участвала в 23 проектни консорциума– знак за 
добра стратегия в различни направления на про-
грамата – от енергия, околна среда до храни. „Това 
признание е изключително ценно за нас, защото 

* Публикува се със съдействието на Дирекция „Наука“ към МОН.
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европейските проекти се печелят в условията на 
най-висока конкуренция“ – заяви зам.-ректорът 
на Университета чл.-кор. Николай Витанов, който 
отбеляза,  че около 1/3 от спечелените проекти са 
по европейски програми, 1/3 от национално фи-
нансиране и 1/3 от договори с индустрията.
 Интересно е да се отбележи, че на второ мяс-
то в класацията за най-много привлечени средства 
от проекти е българската фирма за семантичен 
софтуер „Онтотекст“ АД, следвана от Техниче-
ския университет – София, още една бизнес ор-
ганизация – издателството „Пенсофт“  ЕООД, и 
Столичната община.
 В категория „Най-активна научна орга-
низация, привлякла най-много средства по РП 
„Хоризонт 2020 към настоящия момент“ бяха 
отличени:  
 ▪ Институтът по механика на БАН като 
българската публична научна организация – с 
участието си в 5 проектни консорциума.
 ▪ Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации“, като българската частна научна 
организация – с участие в 9 проектни консорциу-
ма. 
 Като най-активни висши училища по РП 
„Хоризонт 2020“ бяха отличени:
 ▪ Техническият университет – София с 
участието си в 7 консорциума.
 ▪ Пловдивският университет „Паисий 
Хилендарски“ с участието си в 5  консорциума. 
 Сертификат за най-популярен координа-
тор на проект получи доц. Кристина Близна-
кова от  биомедицинско инженерно звено на ТУ 
– Варна за проекта MaxiMA. Участниците в кон-
сорциума са научни групи, работещи в специфич-
ната област на моделиране и симулации, предназ-
начени за проучване на рентгенови изображения 
от България (ТУ – Варна е координатор на проек-
та), Белгия и Италия.  Основната цел на този соци-
ално значим проект е да се увеличи капацитетът 
за научни изследвания и иновации на приемащата 
организация в областта на компютърното модели-
ране на туморите на гърдата (включително ракови 
заболявания с неправилна форма) и използването 
им в проучвания на усъвършенствани рентгено-
ви техники като томосинтеза и фазово контрастен 
образ.
 Столична община получи сертификат за 
българска публична организация, привлякла  
най-много парични средства по РП „Хоризонт 
2020“ за  участието си в 3 консорциума. Общи-
ната сътрудничи с всички научноизследователски 
институции в София за решаване проблемите на 

града и има стратегия за интелигентен растеж. В 
тази категория на второ място е ФНИ (9 консор-
циума), следвана от Община Русе и Община Бур-
гас.
 В категория „Най-активна българска биз-
нес организация по РП „Хоризонт 2020“ бяха 
отличени:
 ▪ Българската компания за семантичен соф-
туер Онтотекст АД,  част от групата на „Сирма 
Груп Холдинг“ АД – участие в  9 консорциума. 
 ▪ Ендуросат АД – българска компания, разра-
ботваща сателитни системи – като най-успешната 
българска организация по фаза 2 на Инструмента 
за малки и средни предприятия на РП „Хоризонт 
2020“ – с участие в 2 консорциума.   
 ▪ Издателство Пенсофт – за участие в 10 
проектни консорциума.
 ▪ Идеа Консулт ООД – за участие в 6 проект-
ни консорциума.
 В категория „Най-активен институт на 
Българската академия на науките по РП „Хо-
ризонт 2020“ бяха отличени:
 ▪ Институтът за изследване на обществата и 
знанието – с участие в 5 консорциума.
 ▪ Институтът по информационни и комуни-
кационни технологии – с участие в 8 проектни 
консорциума.
 В категория „Най-активен институт на 
Селскостопанската академия по РП „Хори-
зонт 2020“ бяха отличени:
 ▪ Институтът по зеленчукови култури „Ма-
рица“ – Пловдив, който работи по четири действа-
щи проекта от програма „Хоризонт 2020“ и един, 
изпълнен в края на 2018 г. С помощта на получе-
ните средства е изградена съвременна лаборатор-
на инфраструктура, отговаряща на Европейското 
изследователско пространство, и значителна част 
от персонала му е специализирал във водещи ев-
ропейски университети и институти.
 ▪ Агробиоинститут – работещ по два проек-
та – STARBIOS2 и LEGUME TRANSLATED.
 Медицинският университет – Пловдив по-
лучи сертификат за най-активно ориентирана към 
европейските политики организация. В момента 
той координира или участва в 12 научни, 3 обра-
зователни, 1 инфраструктурен, 5 международни 
проекта и 2 академични мрежи в партньорство с 
32 висши училища и научни организации от 15 
държави от Европа, САЩ, Азия. В последните 3 
години университетът изпълнява 6 проекта с биз-
нес организации в сферата на биотехнологиите, в 
т.ч. актуалното 3D биопринтиране. С полученото 
финансиране са изградени 12 научни инфраструк-
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тури.
 „Решихме да видим къде сме, какво е наше-
то участие и да използваме тези награди като една 
мотивация за най-добрите ни и активни участни-
ци. Но и като една мотивация за останалите бъл-
гарски организации, било то научни организации, 
университети, фирми, но защо не и индивидуал-
ни стипендианти и бъдещите млади учени“, зая-
ви зам.-министър Ангелиева и добави, че нашето 
участие в програмата не е достатъчно активно и 
трябва да се подават проектни предложения в от-
ворените до края на Рамковата програма конкур-
си. 
 Обявените от ЕК в края на 2018 г. 335 кон-
курсни сесии са част от работна програма 2018 
– 2020 на „Хоризонт 2020“, като предварителните 
очаквания са чрез тях да бъдат преразпределени 
приблизително 20 млрд. евро от остатъчния бю-
джет на Рамковата програма.
 Отворените и предстоящи конкурси по РП 
„Хоризонт 2020“ са в следните приоритетни съл-
бове:
 Стълб 1. Върхови научни постижения: бъ-
дещи и нововъзникващи технологии;  дейностите 
„Мария Склодовска-Кюри“, насочени към обмен 
на персонал за научни изследвания и иновации 
и съфинансиране на регионални, национални и 
международни програми; научноизследователски 
инфраструктури. Възможност за финансиране са 
и грантовете, предоставяни от Европейския науч-
ноизследователски съвет.
 Стълб 2. Водещи технологии в индустрия-
та – очаква се да бъдат обявени повече от 60 кон-
курса, като особено внимание заслужават възмож-
ностите, предоставяни от Инструмента за малки 
и средни предприятия, както и възможностите, 
предоставени в рамките на направления: „Нано-
технологии, авангардни материали и авангардно 
производство“, „Космос“ и „Информационни и 
комуникационни технологии“.
 Стълб 3. Обществени предизвикателства 
– здраве, демографски промени и благосъстояние; 
продоволствена сигурност, устойчиво земеделие 
и горско стопанство, морски изследвания, както 
и изследвания на биоикономиката; сигурна, чиста 
и ефективна енергия; интелигентен, зелен и ин-
тегриран транспорт; действия в областта на кли-
мата, околна среда, ресурсна ефективност и суро-
вини; сигурни общества – защита на свободата и 
сигурността на Европа и нейните граждани; раз-
пространение на върхови постижения и разши-
ряване на участието; науката с и за обществото; 
програма за изследвания и обучение на Евратом 

за периода 2019 – 2020 г.
 Допълнителна информация относно въз-
можностите за кандидатстване по Рамковата про-
грама „Хоризонт 2020“ може да бъде получена от 
Министерството на образованието и науката в ка-
чеството му на Национален координатор на бъл-
гарското участие в нея. Българските учени могат 
да търсят пaртньори и да получат консултации за 
проектите си чрез Националната контактна мрежа 
към МОН.
 Пълен списък с отворените конкурси може 
да бъде намерен на страницата на РП „Хоризонт 
2020“: http://horizon2020.mon.bg/?go=news&p=
detail&newsId=166.
 През следващите няколко месеца ще бъдат 
отворени повече от 170 конкурса по Рамковата 
програма. Най-много конкурсни сесии ще има по 
стълб 3 „Социални предизвикателства“ – общо 
117 конкурсни сесии, и по-конкретно:

• SC 2 Food security, sustainable agriculture and 
forestry, marine and maritime and inland water 
research and the bioeconomy – 21 конкурса;
• SC 3 Secure, clean and efficient energy – 28 
конкурса;
• SC 4 Smart, green and integrated transport – 50 
конкурса;
• SC 5 Climate action, environment, resource 
efficiency and raw materials – 1 конкурс;
• SC 6 Europe in a changing world – inclusive, 
innovative and reflective societies – 1 конкурс;
• SC 7 Secure societies – protecting freedom and 
security of Europe and its citizens – 16 конкурса. 

 В рамките на вторият приоритетен стълб – 
„Водещи технологии в индустрията“, на „Хори-
зонт 2020“ се очаква да бъдат обявени повече от 
48 конкурсни сесии:

• Information and Communication Technologies 
– 6 конкурса;
• Nanotechnologies, Advanced materials, 
Biotechnology, Advanced manufacturing and 
processing – 30 конкурса;
• Space – 1 конкурс;
• Innovation in SMEs – 11 конкурсни сесии.

 В рамките на първият приоритетен стълб 
„Високи постижения в научната област“ се очаква 
да бъдат отворени 8 конкурсни сесии:

• European Research Council (ERC) – 1 кон-
курс;
• Future and Emerging Technologies (FET) – 4 
конкурса;
• Marie-Sklodowska-Curie Actions – 2 конкур-
са;
• Research Infrastructures – 1 конкурс. 
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 Постиженията и успехите на РП „Хоризонт 
2020“ ще се надграждат в следващата РП на ЕС 
в областта на научните изследвания и иновации-
те за периода 2021—2027 г. – „Хоризонт Европа“, 
най-амбициозната до момента програма за научни 
изследвания и иновации с планиран бюджет 100 
млрд. евро. Тя трябва да осигури средствата, необ-
ходими  Европа да продължи да бъде световен ли-
дер в областта на научните изследвания и иноваци-
ите. Очакванията са „Хоризонт Европа“ да засили 
ролята на ЕС в секторите на науката и техноло-
гиите с цел преодоляване на основните глобални 
предизвикателства в области от жизненоважно 
значение като   здравеопазването, застаряването 
на населението, сигурността, замърсяването и из-
менението на климата. С нея ще бъдат въведени 
нови аспекти, включително Европейският съвет 
по иновациите (ЕСИ). Допълнителен междусек-

торен раздел ще въведе мерки за подпомагане на 
държавите членки да се възползват максимално 
от националния си потенциал за научни изследва-
ния и иновации. Тази водеща инициатива на ЕС за 
подкрепа на научните изследвания и иновациите 
– от концепцията до пазарната реализация, допъл-
ваща националното и регионалното финансиране,  
ще укрепи Европейското научноизследователско 
пространство. 
      „Н“.
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НЕОБХОДИМ ЛИ НИ Е НАЦИОНАЛЕН 
ЦИТАТЕН УКАЗАТЕЛ

Проф. д.ф.н. Оля Харизанова, 
доц. д-р Анна Ангелова,

д-р Биляна Яврукова,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 Актуалност
 С приемането на промените в Закона за раз-
витие на академичния състав в Република Бълга-
рия през 2018 г. и измененията в Правилника за 
прилагането му се въвеждат по-строги изисква-
ния, свързани с отчитане на научния принос на 
учените. Поставено е условие те да имат индекси-
рани публикации и цитирания в „световноизвест-
ни бази данни с научна информация“, в които са 
представени „реферирани и индексирани изда-
ния“. Изтъкват се основания в две основни посо-
ки: от българската наука да стане разпознаваема в 
световен мащаб до българската наука да се инте-
грира в Европейското научно пространство. 
 Всъщност, публикационната активност на 
учените е един от важните параметри, с които 
те отчитат своята дейност от години. В България 
още от 1952 г. излиза библиографският указател 
„Летопис на статиите от българските списания 

и сборници“1 като част от Текущата национална 
библиография. Указателят се публикува месечно 
под формата на бюлетин, а в края на годината се 
издава годишен указател. Изключително полезен 
е за изготвяне на тематични библиографии, както 
и за установяване на публикационната дейност на 
българските учени. В последните десет години се 
наблюдава забавяне в излизането на указателите 
от страна на Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий“. Последният издаден бюлетин 
е за декември 2010 г., който е публикуван само 
електронно и може да бъде намерен на сайта на 
библиотеката2. Намалява и броят на описваните 
аналитично издания. По-долу са изброени [1] при-
мерни произволно подбрани заглавия от различни 
тематични области и [2] последния аналитично 
представен брой в електронния каталог на Нацио-
налната бибилотека „Св. св. Кирил и Методий“: 

– Bulgarian astronomical journal – Т. 7, 1996
1Към момента указателят е обединен със серия 6 под заглавие „Летопис на статиите от българските списания 
и сборници“.
2Летопис на статиите от българските списания и сборници. 
  http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=803&lang=bg
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–  Годишник на Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Геолого-географски фа-
култет, Книга 1 – Геология – Т. 101, 2008
–  Доклади на Българска академия на науки-
те / Comptes rendus del‘Académie bulgare des 
Sciences – Книга 12, 2007
–  Ендокринология – Книга 4, 1998
–  Икономически изследвания – Книга 3, 2011
–  Литературата – Книга 17, 2017
–  Съвременно право – Книга 3, 2017.

 В контекста на промените в нормативната 
уредба от 2018 г. е важно да се посочи, че част от 
тези издания се индексират в международни бази 
от данни (БД). Но все по-значим проблем е това, 
че периодичните издания, които продължават да 
се разкриват аналитично, се описват със значител-
но закъснение. 
 Липсата на едно място, където могат да се 
открият всички научни публикации на български 
автори и на български език, значително затрудня-
ва търсенето на литература по определена тема, 
необходимо за научната дейност на учените и из-
следователите. Това води и до липса на видимост 
на научните публикации при отчитане на научната 
продукция у нас. 
 Проблемът
 Като основни недостатъци при отчитане 
на показателите в най-известните БД, каквито са 
Scopus и Web of Science, се посочват езиковата 
бариера и тематичният обхват. Заявява се, че ези-
кът, на който се публикува конкретно периодично 
издание, няма значение. Но и двете БД имат оп-
ределени изисквания, свързани с необходимостта 
от библиография на латиница. По същество става 
дума за ограничаване възможностите за цитиране 
на публикации на езици, използващи други пис-
мени системи като кирилицата например. От дру-
га страна, транслитерацията, която съществува за 
всяка система, води до генериране на редица греш-
ки. Освен това, в много случаи се достига до не-

възможност да се откриват цитирани публикации, 
транслитерирани по нестандартизирани схеми. 
Всичко това влияе върху наукометричните пока-
затели [1]. Друга бариера пред авторите на научни 
публикации е свързана със силното ограничаване 
на тематичния обхват на включваните периодични 
издания. Макар и двете бази да съдържат публи-
кации както в областта на обществените, така и на 
хуманитарните науки, все още те са малобройни 
(даже незначителен брой) в сравнение с изданията 
в областта на природните и точните науки. 
 Във връзка с горното ще посочим няколко 
примера:

–  По данни на Clarivate Analytics3 (огласени на 
семинар в гр. София на 17.04.2019 г.), общият 
брой на индексираните български периодични 
издания в Web of Science е общо 564. Едва 15 от 
тях са част от колекцията с ядрени списания. 
Основната част от индексираните български 
издания са в областта на природните и точните 
науки (14 броя). Само едно е в областта на из-
куствата и хуманитарните науки и нито едно в 
областта на обществените науки5.
–  В Emerging Science Citation Index6 едва 37% 
от включените публикации са в областта на об-
ществените науки, а 16% са в областта на из-
куствата и хуманитарните науки. По-голямата 
част от публикациите (88%) са на английски 
език7. 
–  В Scopus броят на индексираните периодич-
ни издания е 90 заглавия8. От тях обаче 30 са 
отпаднали към януари 2019 г. Така списанията, 
които днес се индексират в базата, са намалели 
до 60. Едва 15% от тях се издават на български 
език. Само две (3%) са в областта на обществе-
ните науки и две са в областта на хуманитарни-
те науки. Едва едно от изданията е на български 
език, което след 2018 г. започва да се публикува 
изцяло на английски език9.
 На фона на горните факти, според Нацио-
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3 През юли 2016 г. Thomson Reuters продаде своите научно-информационни продукти за 3,55 млрд. долара. 
Новите съвместни собственици на научно-информационната дивизия са Onex Corp. и Baring Asia, които 
управляват новосъздадената компания Clarivate Analytics. http://www.clarivate.com/ 
4 Данните, предоставени от Web of Science, се разминават с данните, предоставени от НАЦИД в Списъка на 
съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация. http://nacid.bg/bg/RANDII/
5 Сас, Енико Тот. Изкуства и социални и хуманитарни науки в Web of Science: [Семинар на Web of Science, 
17.04.2019], слайд 12.
6 Emerging Science Citation Index. http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
7 Сас, Енико Тот. Изкуства и социални и хуманитарни науки в WebofScience : [Семинар на Web of Science, 
17.04.2019], слайд 21.
8 Научни ресурси: Списък на българските списания, индексирани в Scopus. http://resursi.blogspot.com/p/
scopus.html
9 Сп. Икономически изследвания /Economic Studies. https://www.iki.bas.bg/spisanie-ikonomicheski-izsledvaniia
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налния център за документация и информация 
на България (НАЦИД)10 към дата 15.04.2019 г. 
84 заглавия са в „Списък на съвременни бъл-
гарски научни издания, реферирани и индекси-
рани в световноизвестни бази данни с научна 
информация“11. Такива са били и още 45, за 
които реферирането и индексирането12 им е 
преустановено. Всеки може да прегледа списъ-
ка на 84-те заглавия и да установи, че сред тях 
са най-вече такива от сферите на природните и 
точните науки, както и да сравни горните дан-
ни с публикуваните от НАЦИД. Само ще уточ-
ним, че на сайта на НАЦИД специално е под-
чертано, че „списъкът съдържа информация 
за българските научни издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестните наукомет-
рични бази данни Scopus и Web of Science“13.
 Основният въпрос е, къде могат да се ин-
дексират научни разработки, свързани с област, 
която по никакъв начин не предполага използ-
ване на чуждоезична научна литература, пуб-
ликувана на езици, неизползващи латиницата 
като азбучна система? Такива научни области 
са например български език, българска литера-
тура, българска история. Тук е и всичко, свър-
зано с България и съседните ѝ страни в област-
та на културното наследство. 
 В крайна сметка, Web of Science и Scopus са 
единствени източници, използвани в междуна-
родните рейтингови системи на университе-
тите. Липсата на данни за страни като нашата 
и българските издания изкривява резултатите 
заради липсата на реално отчитане на качест-
вото на тяхната научна продукция. В същото 
време, с нарастване на броя на научните бази и 
публикациите в тях, се наблюдава занижаване 
на контрола даже и в т.нар. „световноизвестни 
бази данни“. В резултат се достига до наличие 
на много грешки в имената на авторите, дори 
липса на част от тях при публикации с повече 
от един автор. Това е сериозна предпоставка за 
изкривяване на наукометричните показатели. 

Качеството може да се гарантира само тогава, 
когато в процеса на индексиране се осъществя-
ва сериозен библиографски и нормативен кон-
трол, който да гарантира коректното изписване 
на имената на авторите. Това може да се осъ-
ществи чрез национални цитатни указатели, в 
чието разработване се включват всички учас-
тници в научната комуникация – автори, изда-
тели и библиотеки.

 Опитът в създаването на национални ци-
татни указатели в други страни
 Прегледът на литературата и практиката 
в областта на наукометрията показа, че редица 
държави са предприели стъпки за създаване на 
национални указатели, които да представят науч-
ната продукция на учените, тъй като „голяма част 
от публикациите на учени от неанглоезични дър-
жави остава „скрита“ и недостъпна за световно-
то научно общество“ [2]. Повечето организации, 
разработващи национални цитатни указатели, по-
сочват като основна причина за изграждането им 
създаването на условия за коректна оценка на на-
учната продукция. Цитатен указател се използва 
не само при оценка на учените, но и при акреди-
тацията и определянето на рейтинга на висшите 
училища, както и за развитие на националната по-
литика в областта на науката, академичната изда-
телска продукция и качеството на публикуваните 
научни издания. Това е и причината повечето от 
националните цитатни указатели да се разработ-
ват с подкрепата на съответните министерства на 
образованието и науката. 
 Основен акцент във всички национални ци-
татни указатели е подобряване на видимостта на 
научните изследвания и включване на регионални 
научни изследвания, които не се обхващат от меж-
дународните БД. 
 Националните цитатни указатели се създа-
ват през последните тридесет години (от края на 
80-те години на миналия век до днес). Повечето от 
тях първоначално започват да представят научна-
та продукция на учените, работещи в областта на 
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10Национален център за информация и документация. http://nacid.bg/bg/
11Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация – 15.04.2019 г. http://nacid.bg/bg/RANDII/
12Терминът „реферирано издание“ внася объркване не само сред учените, но и сред специалистите с библи-
отечно-информационно образование. Всъщност терминът означава, че конкретна статия е публикувана в ре-
цензирано издание. Рецензирането, от своя страна, е процес на предварителна оценка на научната стойност 
на предложената за публикуване разработка. Рецензирането, известно още и като „peer review“, може да бъде 
няколко вида в зависимост от това, дали авторът и рецензентите са анонимни. Терминът „индексирана пуб-
ликация“ означава, че тя е включена в определен масив от данни за публикации. В повечето случаи базите 
от данни имат строго дефинирани критерии за добавяне на конкретна публикация с претенцията, че с това 
се гарантира нейното качество.
13Вж. НАЦИД. http://nacid.bg/bg/RANDII/
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обществените и хуманитарните науки, тъй като те 
са най-слабо представени в международните бази. 
По-долу са изброени данни за някои от същест-
вуващите цитатни указатели, годините на тяхното 
създаване и институциите, които финансират под-
държането им.

–  China Scientific and Technical Papers and 
Citations – 1989 – Институт за научна и техни-
ческа информация
–  Taiwan Citation Index – Humanities and Social 
Sciences – 1999 – Национална централна биб-
лиотека, Департамент по хуманитарни и об-
ществени науки, Министерство на науката и 
технологиите
–  Российски индекс научного цитирования 
(РИНЦ) – 2005 – Министерство на образова-
нието и науката
–  Korea Citation Index – 2007–Национална на-
учна фондация на Корея
–  Serbian Citation Index – 2007–Център за 
оценка на образованието и науката
–  Pol-index [Полски цитатен указател] – 2007–
Министерство на образованието и науката
–  Indian Citation Index – 2010 – Фондация 
„Знание“
–  ASEAN Citation Index – 2010 – Министер-
ствата на образованието към съответните дър-
жави
–  Greek Citation Index – 2011 – Национален до-
кументационен център
–  Malaysian Citation Index – 2011 – Министер-
ство на образованието
–  African Citation Index– 2017 – Съвета за раз-
витие на социалните изследвания в Африка.

 Един от първите национални цитатни указа-
тели е Китайският цитатен указател14. Въпреки че 
броят на китайските учени по численост се нареж-
да след този на учените в САЩ и Русия, не пове-
че от 5% от техните публикации са индексирани в 
световните бази [4]. Институтът по научна и тех-
ническа информация започва разработването на 
Китайски научни и технически трудове и цитати 
през 1987 г. Година по-късно в базата се индекси-
рат 1189 периодични издания, а днес техният брой 
надхвърля 12 000. Базата предоставя достъп до 
над 30 млн. пълнотекстови статии и възможност 
за търсене в над 40 млн. цитирани публикации във 
всички области на знанието.
 Добър пример е Азиатският цитатен указа-
тел15. Създаден е през 2010 г. в рамките на Асо-

циацията на югоизточните азиатски държави 
(ASEAN), включваща 10 държави – Бруней, Кам-
боджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мианмар, 
Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам. Ос-
новната цел на Асоциацията е държавите член-
ки да си сътрудничат в областта на икономиката, 
социалните дейности, науката, културата, техни-
ката, образованието, за да се осигури стабилност 
и мир в региона. Управителният съвет на ASEAN 
Citation Index се състои от по двама представите-
ли, предложени от Министерството на образова-
нието на всяка държава. Той управлява и подпо-
мага развитието на указателя. Заседава два пъти 
годишно във всяка страна членка с цел обмяна на 
опит и проследяване на развитието на цитатния 
указател. В резултат на изграждането на индекса 
научните публикации на изследователите от дър-
жавите в Югоизточна Азия са се увеличили пове-
че от три пъти – от малко над 6000 публикации 
през 1996 г. до над 28 000 публикации през 2008 г. 
 През 1999 г. в Тайван първоначално са съз-
дадени два научни центъра – Изследователски 
център по обществени науки и Изследователски 
център по хуманитарни науки. Тяхната задача е да 
създадат и поддържат цитатни указатели в съот-
ветните области. Особено важно е да се отбележи, 
че те не съдържат информация, която е включена 
в други бази от данни [3, p. 411]. Държавата е из-
ключително активна в тази област, опитвайки се 
да допринесе за повишаване качеството на науч-
ните списания, да направи по-видими научните 
постижения на тайванските учени, да стимулира 
развитието на науката и научните изследвания в 
области, значими за страната и региона, както и да 
допринесе за реална оценка на научните изследва-
ния в страната.
 Тайванският цитатен указател – хума-
нитарни и обществени науки16 е създаден през 
2013 г. след сливането на двата указателя. Той се 
координира и изгражда от Националната централ-
на библиотека, Департамента по хуманитарни и 
обществени науки, Министерството на науката и 
технологиите и Изследователския и информацио-
нен център по политика в областта на науката и 
технологията. В Тайванския цитатен указател – 
хуманитарни и обществени науки, се индексират 
над 1220 периодични издания, монографии, ди-
сертации.
 Интересен е и случаят с Индийския цитатен 
индекс (Indian Citation Index, ICI). Подобно на дру-
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16Taiwan Citation Index – Humanities and Social Sciences. http://tci.ncl.edu.tw
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ги държави, към края на ХХ в. индийската научна 
общност достига до заключението, че междуна-
родните цитатни индекси (като Science Citation 
Index) не предоставят задоволително покритие на 
индийската научна продукция. През 90-те години 
поставят началото на инциативи за изграждане на 
индийски цитатен индекс.  Първият опит е дело 
на индийския Национален научно-документацио-
нен център (ННДЦ) на основата на софтуерния па-
кет на ЮНЕСКО CDS/ISIS. Опитът е неуспешен. 
Последван е от проект, организиран от Нацио-
налния център по библиометрия (НЦБ), но и тази 
инициатива не намира практическа реализация. 
Действащата днес система Indian Citation Index е 
въведена в употреба през 2010 г. Съвместно дело 
е на две организации: The Knowledge Foundation 
(неправителствена организация, отговорна за ди-
зайна и поддръжката) и на African Citation Index) и 
Diva Enterprises (частна организацията, изготвяща 
и подпомагаща изработката на различни научни 
продукти за нуждите на индийската научна общ-
ност).
 Един от най-големите национални цитатни 
указатели е Руският индекс за научно цитиране17. 
Създаден е през 2005 г. по проект (http://elibrary.
ru/project), финансиран от Министерството на об-
разованието и науката на Русия. Основната цел на 
проекта е „необходимостта от създаване на обек-
тивна система за оценка и анализ на публикацион-
ната активност и цитируемост на националните 
изследователи, организации и издания“18, тъй като 
едва 10% от научните публикации на руските уче-
ни са включени в големите бази от данни. Към на-
чалото на 2019 г. в базата се индексират над 6000 
научни издания. По-голямата част от изданията 
са представени пълнотекстово, като достъпът до 
някои от тях е платен. От създаването си до днес 
системата се усъвършенства непрекъснато. През 
2011 г. е разработена услуга, позволяваща всеки 
автор да се регистрира и да проверява и уточнява 
своите публикации и цитирания в РИНЦ. Година 
по-късно е внедрена информационно-аналитична 
система за организации, която позволява извърш-
ване на разнообразни наукометрични справки и 
анализи. Важно е да се отбележи, че в базата могат 
да бъдат открити много български учени, работе-
щи в областта на обществените и хуманитарните 
науки. Следва да се отбележи, че Руският индекс 

за научно цитиране след приключване на проекта 
се поддържа от частна фирма. Тя се издържа от 
абонамент и други платени услуги.
 Добър пример за създаване на качествен ци-
татен указател е и Полският цитатен указател19, 
който се разработва също от 2005 г. Той е от сис-
темата на висшето образование и създаването му 
е финансирано от Европейския социален фонд по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси 2007 – 2013 г.“. Цитатният указател е осно-
вен инструмент, с който работи Министерството 
на науката и висшето образование на Полша. Ос-
новна роля при разработването на указателя има и 
Полската национална библиография, която е осно-
вен източник на библиографски данни за научната 
продукция в страната.
 Първият цитатен указател на Балканския 
полуостров е Сръбският цитатен указател20. Съз-
даден е от Центъра за оценка на образованието 
и науката (CEON/CEES)21 през 2007 г., предоста-
вяйки достъп не само до цитатна информация и 
наукометрични справки, но и пълнотекстов дос-
тъп до сръбски научни издания. Основната цел е 
„увеличаване на качеството на местните научни 
изследвания и разширяване на научния принос на 
страната“. Указателят индексира 251 периодични 
издания.
 Националните цитатни указатели създа-
ват условия за оптимално отчитане на научните 
публикации и съответно на тяхна основа се пред-
приемат стъпки за включването им в големите 
международни бази от данни. Началото винаги е 
събиране на данни за научни резултати, послед-
вано от изграждане и поддържане на БД. Целта е 
първопредставяне на националната научна про-
дукция, последвано от оценка на научните пости-
жения на отделните учени и на научни/образова-
телни институции, а така също утвърждаване на 
науката на национално ниво. Пример за това са и 
Корейският цитатен указател, и Руският индекс за 
научно цитиране, които са част от подбазите на 
Web of Science. Това допринася за по-добра види-
мост на авторите. За целта интерфейсът на БД е 
преведен на съответния език, улеснявайки инфор-
мационните справки. Особено важно за нас е това, 
че включването на Руския индекс доведе до сери-
озен пробив и на България – от 2018 г. започват да 
се срещат и индексирани публикации с цитирана 

17Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/project_risc.asp
18Российский индекс научного цитирования. https://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp
19POL-index. https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/#
20Serbian Citation Index. https://scindeks.ceon.rs/
21 Centre for Evaluation in Education and Science. https://ceon.rs
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литература, изписана на кирилица, което е сериоз-
на стъпка към включване на все повече неанглое-
зични издания. 
 Българският опит 
 Двете най-големи научни библиотеки в 
България – Университетската библиотека „Св. 
Климент Охридски“ и Централната библиотека на 
Българската академия на науките, полагат усилия 
да компенсират липсата на навременна и всеоб-
хватна аналитична обработка на научни публи-
кации. Те обработват аналитично периодичните 
издания,  публикувани съответно от Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ и от Бъл-
гарската академия на науките. Университетската 
библиотека е приключила аналитичното описа-
ние на всички периодични издания на Софийския 
университет от основаването им до днес. Към мо-
мента се работи по описание на онлайн заглавията 
и разкриване иа съдържанието им в електронния 
каталог на библиотеката. Библиотеката на Българ-
ската академя на науките е разработила аналатич-
но първите издания на Академията, като предстои 
да започне работа и по аналитичното представяне 
на съвременните периодични издания.
 С разработвания и вече в експлоатация Ре-
гистър на научната дейност22 (НАЦИД) частично 
се решава въпросът, свързан с представяне на на-
учната дейност на конкретен учен. За съжаление, 
всеки учен трябва сам да поддържа списък на пуб-
ликациите си, за да представи информацията в Ре-
гистъра.
 Научните библиотеки имат активна роля при 
отчитане на научните постижения на българските 
учени не само чрез активна дейност по аналитично 
представяне на публикациите, но и чрез изготвяне 
на справки за цитатната активност. За тези справ-
ки се използват основни научни библиографски 
и наукометрични БД като Scopus, Web of Science, 
CEEOL, ИНИОН и др. Опит за разработване на те-
матичен цитатен указател е направен в Централна 
медицинска библиотека през 1993 г. Усилията са 
насочени към изграждане на база от данни „Бъл-
гарска медицинска литература“. С развитието на 
технологиите се налага промяна в софтуера, но 
указателят запазва своята устойчивост, която е га-
рантирана и от факта, че с нейното поддържане е 
ангажирана Централната медицинска библиотека. 
Днес указателят индексира теченията на над 150 
български медицински списания и сборници от 

1996 г. до днес. За съжаление, базата е достъпна 
само офлайн. Използва се със съдействието на 
библиотечните специалисти и обслужва основно 
учените от Медицинския университет в София. 
Друг опит е този на Университетската библиотека 
към Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Сви-
щов.  Поради необходимостта от визуализация на 
публикациите на учените и проследяване на ци-
татната им активност тази университетска библи-
отека заедно с българската софтуерна фирма PC-
TM разработват модул към библиотечната система 
АБ23.  Търсенето се осъществява по цитиран автор 
или по заглавие. Основен недостатък е тромавият 
потребителски интерфейс и липсата на метрики. 
Базата е насочена само за локална употреба, но 
е полезна за преподаватели и библиотекари при 
изготвяне на библиографски и наукометрични 
справки за учените в Стопанската академия. 
 Като цяло, към настоящия момент в Бълга-
рия няма разработен цитатен указател, който да 
представя постиженията на учените както в сфе-
рите на обществените и хуманитарните науки, 
така и от другите области на знанието.

***

 В Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ се работи по тригодишен проект „Про-
ектиране и разработване на прототип на инфор-
мационна система „Указател за цитируемост на 
публикации от български автори (обществени на-
уки)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ 
към Министерството на образованието (договор 
№ ДН 15/1 11.12.2017). Целта на екипа е да съз-
даде модел и софтуерен прототип на система за 
идентифициране и обработка на българските на-
учни публикации в областта на обществените на-
уки. Надеждата е да се достигне до възможност 
за валидиране на данни, свързани с цитирани и 
цитиращи автори, допълнителна обработка на да-
нните с цел извличане на справки и статистика за 
цитируемост. Въпреки че прототипът е насочен 
към обществените науки и в базата първоначално 
ще бъдат включени периодични издания в целе-
вата област, прототипът ще позволява и добавяне 
на научни публикации от всички области на зна-
нието. Стремежът е изграждането на системата да 
е съществена предпоставка за извършване на ка-
чествени библиографски и наукометрични справ-
ки, включително за реална оценка на научния при-

22Регистър на научната дейност. https://cris.nacid.bg/public
23Най-разпространената библиотечна система в България, разработена също от PC-TM.
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нос на всеки учен в страната.
 Дискусия
 Основен недостатък на българската полити-
ка в сферата на измерване на качество на научната 
продукция е това, че във всички случаи използва-
ните данни относно областта на обществените и 
хуманитарните науки са по информация от „све-
товноизвестни бази данни“ и не са отчетени пуб-
ликациите в България. Това е напълно обяснимо 
предвид липсата на инструмент за идентифици-
ране на постиженията и събирането на експертно 
оценени данни за тях – такава система все още не е 
разработена. В същото време, както вече беше по-
сочено и по-горе, изследователите са с пределно 
ограничени възможности за видимост на пости-
ганите от тях резултати и практически няма как 
те да бъдат оценени или разпространени. С други 
думи, достигането до реална представа за научни-
те и изследователските постижения на тези учени 
към момента не е възможно. Значително намалена 
е и възможността за получаване на информация за 
публикуваните по определена тема трудове (кой, 
какво, как).
 Въпреки посочените две добри практики 
у нас, въпреки усилията на Университетска биб-
лиотека „Св. Климент Охридски“ и Централна 
бибиотека на БАН, за разработване на цитатни 
указатели е необходимо обединяване на усилията 
на всички научни библиотеки, издатели и учени 
за изграждането на действащ цитатен индекс по 
подобие на вече разработените национални цитат-
ни указатели в други страни. Видно е, че те мо-
гат да бъдат добър пример при изграждането на 
национална система, която постепенно да обхва-
не всички научни издания в България24. По този 
начин значително ще се повиши видимостта на 

получените от учените резултати, ще се подобри 
и качеството на научните издания чрез поставяне 
на реални за българската практика критерии за 
включване. В резултат на това българските учени 
ще бъдат стимулирани да публикуват в български 
издания.
 Към момента се наблюдава негативна тен-
денция, свързана с отлив на желаещи да публи-
куват в български издания, тъй като те не се ин-
дексират в „световноизвестни бази данни“ и това 
води до невъзможност да бъдат изпълнени кри-
териите, заложени в нормативната уредба. Нали-
чието на национален цитатен указател ще улесни 
изготвянето на библиографски и наукометрични 
справки, които максимално пълно да отразяват на-
учния принос на учените, особено в областите на 
обществените и хуманитарните науки.
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Abstract
 The article discusses a contemporary problem for evaluating scientific publications of Bulgarian scientists 
and their indexing in the large databases. There are pointed out the problems of indexing of Bulgarian scientists’ 
publications in social sciences and humanities. It is underlined the necessity to be established a national citation 
index for increasing the visibility of scientific results and for improving the quality of scientific publications with 
criteria which correspond to the practice. It emphasizes the role of the national citation index as a reliable tool for 
evaluation of scientific results of Bulgarian scientist. The article is a result of the project Design and Development 
of a Prototype of the Information System „Citation Index of Publications by Bulgarian Authors (Social Sciences)“ 
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24Подкрепа на идеята за създаване на Национален цитатен указател е заявена в отвореното писмо на учените 
от Института за балканистика с Център по тракология към БАН до министъра на образованието и науката от 
23.04.2019. https://www.peticiq.com/-otvoreno-pismo_ibct?uv=14885268&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR2
L01i91L3qZyKHyB6tKE76iCg5CeXU10jAdF3xVhd1d1BrMC8_G5yBG2o
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 На 9 май 2019 г. зрелищно започна деветият 
Софийски фестивал на науката в СофияТехПарк, 
който се организира от Британски съвет под па-
тронажа на Министерството на образованието и 
науката, в партньорство със Столична община и 
е част от Календара на културните събития на Со-
фия за 2019 г. В продължение на 4 дни зрителите 
изпълниха залите за много интересни лекции и 
видяха колко атрактивно може да бъде знанието 
в ръцете на най-добрите комуникатори на наука. 
Над 100 български и международни учени от 9 до 
12 май въвлякоха и малки, и големи в приключе-
ния, демонстрации, експерименти, презентации и 
забавление. Организаторите от Британски съвет 
събраха на едно място „Корпус за Бързо Гърме-
не“, TechnoMagicLand, Географ БГ, ДНК – Детски 
Научен Клас, sandacite.bg, Националния природо-
научен музей, CIELA, Националния политехниче-
ски музей, Българския антарктически институт, 
Националнишя музей „Земята и хората“, BioSeek, 
Националния археологически институт с музей 
(НАИМ) и много, много други.
 Официалното откриване бе водено от ос-
новния двигател на Софийския фестивал на на-
уката – Любов Костова, директор на Британски 
съвет България. Приветствия за началото на фес-
тивала изнесоха Тодор Младенов – изпълнителен 
директор на СофияТехПарк, д-р Тодор Чобанов – 
зам.-кмет на София, Карина Ангелиева – замест-
ник-министър на образованието и науката, Огнян 
Златев – ръководител на Представителството на 
ЕС в България, и Н. Пр. Ема Хопкинс – посланик 
на Великобритания в България.
 Веднага след откриването стотици посети-
тели започнаха да разглеждат щандовете на изло-
жителите и да влизат в залите, където имаше уче-
нически научни програми и работилници. Разбира 
се, много ефектно научното шоу бе започнато от 
Наско Стаменов и Златина Димитрова от „Корпус 
за Бързо гърмене“.
 Тази година фестивалната програма наблег-
на на личности и събития, чиито годишнини от-
белязваме през 2019 г. − от Леонардо да Винчи и 
първата околосветска експедиция на Магелан и 
Елкано, през кацането на Луната до създаването 

на Периодичната система на химичните елементи, 
основаването на БАН и на Международния астро-
номически съюз.
 Още първата вечер на фестивала програма-
та беше напрегната. В едната зала публиката се 
отправи на пътешествие към Луната по случай 
50 години от първото кацане там. Д-р Владимир 
Божилов от катедра „Астрономия“ на СУ „Св. 
Климент Охридски“, Тихомир Димитров от про-
грама „Космическа академия за деца“ и Никола 
Каравасилев, учител по физика и астрономия, из-
несоха впечатляваща лекция, която отговори на 
много въпроси, витаещи из социалните мрежи и 
създаващи теории на конспирацията. Публиката 
разбра защо астронавтите винаги са кацали в „мо-
ретата“ на Луната. Отговори се и на много попу-
лярни въпроси – защо знамето се движи или защо 
хоризонтът на снимките изглежда толкова близо. 
Зрителите видяха и макет на най-мощната ракета, 
която човечеството е използвало, за да извежда 
хора в Космоса. 
 Паралелно с лекцията на Влади, Тишо и Ни-
кола в другата зала се провеждаше експеримент 
– научна комедия. Там Невена Христозова, Наско 
Стаменов и Борис Яначков показаха колко забавна 
може да бъде науката. Те обърнаха представите на 
публиката, че учените са скучни намръщени хора 
и заредиха с усмивки всички зрители. Демонстри-
раха случаи, с които се опитваха да покажат било 
какъв научен закон стои зад народните ни пого-
ворки, било възможността да усетят какво се случ-
ва, когато някой опит не премине достатъчно ус-
пешно пред публика, било най-невероятни научни 
трудове, които са публикувани през последните 
години. Изводът накрая беше, че експериментът е 
успешен и съществува такова понятие като науч-
на стендъп (жанр, при който се говори за неща от 
живота – бел. ред.). 
 Веднага след тях на сцената излезе и про-
фесорът по поведенческо пристрастяване в Уни-
верситета Нотингам Трент Марк Грифитс. Той 
доста отрезвяващо разказа, че пристрастяването 
има много лица. Не става дума само за наркотици, 
алкохол и хазарт – игрите, телевизията и пазарува-
нето също са еднакво пристрастяващи. 

СОФИЙСКИЯТ ФЕСТИВАЛ НА НАУКАТА 
2019 – ПРАЗНИК НА ЗНАНИЕТО

Вълкан Горанов,
главен редактор, MediaBricks.bg  
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 На втория ден една от интересните презента-
ции бе на основателя на Географ.БГ д-р Димитър 
Желев. Тя бе в по-ранен час и публиката се състо-
еше главно от гимназисти. Д-р Желев ги отведе в 
света на приключенията и откривателствата, както 
и на времената на великите географски открития. 
От него присъстващите научиха, че Колумб нико-
га не разбира, че е открил Америка. Той умира с 
мисълта, че земята, която е достигнал, е Индия. 
Фернандо Магелан не е завършил околосветското 
си пътешествие, защото е бил убит. Абел Тасман 
при първото си плаване в Тихия океан е открил 
Нова Зеландия, Фиджи и Тасмания, но е пропус-
нал да открие Австралия. 
 След него сцената бе превзета от химията. 
Зрелищна, интересна и вълнуваща химия, показа-
на от Златина Димитрова от TechnoMagicLand. Тя 
прикова погледите на младите зрители, които със 
затаен дъх следяха всичко, което прави. От изкуст-
вена кръв, през малко дим, съвсем лек огън и, раз-
бира се, малко БУМ за повече ефект на сцената. 
Златина показа колко е вълнуващо човек да избере 
науката като свое призвание. 
 В късните презентации публиката беше 
„засмукана“ от една от най-интересните теми през 
последните години – черните дупки. На сцената 
излезе професор Карол Мъндел. Тя е професор по 
екстрагалактическа астрономия и директор на ка-
тедра „Астрофизика“ в Университета в Бат, член 
на британския Институт по физика и главен нау-
чен съветник в британското правителство. Профе-
сор Мъндел с типично британско спокойствие и 
концентрация изнесе пленителна лекция за черни-
те дупки. Публиката успя да чуе дори как са за-
сечени гравитационните вълни преди две години 
и разбра как Холивуд вижда черните дупки и как 
изглежда първата истинска снимка на сянката на 
черна дупка, публикувана за първи път само пре-
ди месец. Професор Мъндел направи и преглед на 
новите технологии, които човечеството създава, за 
да може още по-добре да изучава Вселената.
 В съседната зала доц. д-р Мария Спасова 
от Института по полимери към БАН представи 
страхотните нови решения, които българските 
учени разработват, за да се намали използването 
на пластмаса в света. Новите полимери, които се 
разграждат и абсорбират от околната среда, са бъ-
дещето на много индустрии, които все още търсят 
алтернативи на сегашните опаковки.
 В събота към Софийския фестивал на на-
уката се включи и Фонд „Научни изследвания“ 
(ФНИ). На 11 май се проведе специално събитие 
на тема „Успешните истории на Фонд „Научни 

изследвания“. Заинтересувани гости, представи-
тели на медиите, на гражданската общественост 
и на научната общност научиха повече за част от 
успешните проекти, реализирани с подкрепата на 
Фонд „Научни изследвания“ към МОН. Проф. д-р 
Димитър Джилянов от Агробиоинститут към Сел-
скостопанската академия (ССА) разказа за тайни-
те на възкръсващите растения и по-конкретно за 
Родопския силивряк (Haberlea Rhodopensis). „Въз-
кръсване“ в растителната биология означава въз-
становяване на растението след причиняване на 
определен стрес – обикновено изсушаване. При 
възкръсващите растения може да изсъхне цялата 
им надземна и подземна част, но те не загиват. Все 
още никой не знае как точно се случва това, поради 
което проектът на българските учени, в партньор-
ство с учени от Китай, е от основно значение за 
разбиране на тези процеси при растенията. Проф. 
д-р Милен Богданов от СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, който е и финалист в конкурса за комуника-
ция на науката „Лаборатория за слава FameLab“ 
през 2011 г., представи как йонните течности мо-
гат да са алтернативни разтворители за извличане 
на природни съединения. Йонни течности е общо-
то наименование на група от течни под 100°C съе-
динения, които са съставени изцяло от йони. Тези 
течности имат изключително интересни свойства, 
а екипът на проф. Богданов е първият, който въ-
вежда в Европа приложението им за екстракция 
на природни съединения вместо органични раз-
творители. Резултатите от работата по проекта са 
публикувани в 14 статии, включително две глави 
от книги, и са популяризирани сред международ-
ната научна общност с 36 доклада и постерни съ-
общения. Доц. д-р Стефан Лалковски от СУ „Св. 
Климент Охридски“ разказа за разработването на 
нови детектори за гама астрономията. Целта на 
проекта е изследване и разработка на прототип на 
нов бърз позиционно чувствителен детектор, кой-
то би могъл да се използва за създаване на следва-
що поколение гама телескопи. Гама астрономията 
е интердисциплинарна наука, която свързва фи-
зика на атомното ядро и елементарните частици 
с астрономията, астрофизиката и космологията. 
Този нов клон на науката се появява наскоро и 
понастоящем е сред най-бързо развиващите се на-
учни дисциплини. Представянията на проектите 
бяха последвани от дискусия относно ролята на 
науката и иновациите за обществото, като специ-
ално внимание бе обърнато на значението на фун-
даменталните научни открития за бизнеса.
 На 11 и 12 май ФНИ участва и с интерак-
тивен  щанд, представящ дейността на Фонда и 
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резултатите на част от финансираните успешни 
проекти. На посетителите бе предоставена въз-
можност за среща и разговор с представители на 
ФНИ и на научните екипи на част от успешните 
проекти, финансирани от Фонда. 
 За едни от най-куриозните истории от све-
та на науката и забавните лауреати на наградите 
IgNobel пък разказа д-р Божидар Стефанов по вре-
ме на своята лекция „Учените сигурно са полуде-
ли“. Той сподели с публиката за 15-годишния ска-
ут, който искал да спечели поредната си значка за 
постижения, но малко надскочил задачата. Вместо 
да създаде модел на ядрен реактор от клечки за 
уши, кибрит и други подобни материали, той на-
правил истински реактор в гаража на дома си. За 
да се добере до материали, се представял за про-
фесор, изкупил стотици противопожарни аларми 
заради елементите в тях и си набавил гайгеров 
брояч. Започнал да се тревожи, когато уредът от-
читал радиация от кухнята в къщата му. История-
та стигнала до местната полиция и се оказало, че 
около дома му има тонове ядрен отпадък заради 
опита на момчето. То не получило желания бадж, 
но останало в научната история като „ядрения 
бойскаут“.
 От лекцията на Божидар Стефанов публи-
ката на Софийския фестивал на науката разбра и 
за един от лауреатите на Антинобеловите награди 
IgNobel, който открил, че миризмата на сиренето 
Лимбургер привлича комарите също толкова сил-
но както и тази на човешките крака. Макар че на 
пръв поглед това е безполезен извод, се оказва, че 
това сирене вече се ползва в капаните за насекоми 
в Африка. Други изобретения, отличени с призо-
вете за куриози в науката, доказват, че човешката 
слюнка е идеалният почистващ препарат за злато 
и керамични произведения на изкуството заради 
специален ензим в нея. Японски химици пък са 
отличени заради синтезирането на ванилия от кра-
вешки изпражнения. Методът им обаче не е много 
успешен, тъй като за пакетче от 2 г ванилия е нуж-
но да се обработят около 4 кг остатъци от крави, 
коментира на лекцията д-р Стефанов. През 2011 
г. награда за химия IgNobel отишла при изобре-
тателите на противопожарна аларма, която вместо 
със звук кара хората да се евакуират с миризма. Те 
установили, че най-подходяща за целта е тази на 
уасабито. При опитите само един човек не се ева-
куирал, тъй като в този момент бил със запушен 
нос.
 Веднага след д-р Стефанов на голямата сце-
на излезе чл.-кор. Николай Денков. Той отведе 
публиката в началото на живота. Всички живи съ-

щества на Земята имат общ предшественик, кой-
то по всяка вероятност се е появил преди около 4 
млрд. години. Учените наричат тази клетка LUCA 
(last universal common ancestor), но макар че имат 
идея къде и при какви условия вероятно се е сфор-
мирала тя, въпросите, които си задават за нея, са 
повече от отговорите, например как се е появил 
LUCA. Проф. Денков разказа, че днешните учени 
смятат за най-правдоподобно предположението 
на Дарвин, че животът се е появил в някое топло 
езеро. Има хипотези обаче дали това е точно езе-
ро или е термална среда дълбоко в океаните. Ясно 
стана, че първите клетки на Земята са се появили, 
когато в атмосферата все още е нямало кислород, 
така че той не е бил необходим за съществуване-
то им. По-нататък в еволюцията той се е появил 
именно вследствие на развитието на живите орга-
низми и е станал жизненоважен за тях. В лекция-
та си проф. Денков се позова на излязлата преди 
няколко години книга Life before Earth, в която се 
развива теорията, че първите организми, за които 
има доказателства, носили толкова сложни гени, 
че са им били нужни 5 млрд. години да се развият. 
Това означава, че развитието им би започнало пре-
ди оформянето на Земята. Как е възможно това? 
Една от хипотезите, която според проф. Денков 
все повече се откроява като възможна, е идеята, че 
животът на Земята е дошъл от Космоса. Т.е. бил е 
„прехвърлен“ чрез астероиди от една планета на 
друга. Учените са наясно, че на нашата планета 
има различни видове едноклетъчни животни, кои-
то могат да издържат на голямо ускорение или на 
високи температури. Когато учените са преобър-
нали представите си за подходящи за живот места, 
открили и организми, които виреят дори в скали. 
Те, според проф. Денков, са подходящи кандидати 
за „космически пътешественици“, тъй като под ка-
менната маса са предпазени от убийствените вли-
яния в Космоса, като гама лъчи, ултравиолетови 
лъчи и други. Но след като се предполага, че жи-
вотът на Земята може да е дошъл от Космоса, има 
ли как да се намерят други живи организми във 
Вселената? Астрономите в момента са в търсене 
на екзопланети, които имат сходни условия на 
тези на Земята. Все още обаче няма категорични 
доказателства за наличието на какъвто и да било 
живот извън Земята. Това поражда още въпроси за 
нашето съществуване, на който учените все още 
могат да отговорят единствено чрез хипотези. 
 В съботния ден със завладяваща история на 
един изгубен свят д-р Стийв Брусате, палеонтолог 
и еволюционен биолог в Единбургския универси-
тет, върна публиката 150 млн. години назад, за да 



НАУКА	И	ОБЩЕСТВО

28 НАУКА – кн. 3/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

се проследи развитието на динозаврите,. 
 Времето през почивните дни беше в пълен 
синхрон с фестивала. Малки и големи излязоха 
на открито, за да се насладят на връзката между 
химия и кулинария. Финалистът в конкурса за ко-
муникация на науката FameLab доц. д-р Аспарух 
Камбуров и гл. ас д-р Господинка Гичева предста-
виха „Гурме наука“ – демонстрационна кулинария 
на живо. За радост на малки и малко по-пораснали 
деца, след като отговориха правилно на въпросите 
на лекторите, те опитаха и вкусотиите, които бяха 
научно забъркани пред очите им. 
 В края на деня дойде време и за науката в 
киното. Пътеводители на зрителите бяха Златина 
Димитрова и Тома Щилянов, които се разходиха 
из много нашумели холивудски заглавия, за да 
разкажат и да покажат кое е възможно и кое е пъл-
на измислица. За повече ефекти имаше и огън в 
чест на „Игра на тронове“. 
 В неделя публиката беше ударена от висо-
ка доза математика. Италианският лектор Рикар-
до Импавидо представи трите най-интригуващи 
научни концепции във физиката, математиката и 
метанауката. 
 В четвъртият ден на фестивала отново има-
ше връщане към динозаврите. Този път само като 
години, а мястото си остана България. Гл. ас. д-р 
Латинка Христова, Ралица Коньовска и Владимир 
Николов от Националния природонаучен музей 

при БАН пренесоха зрителите 84 – 82 млн. годи-
ни назад към „Изгубеният свят на българските 
динозаври“, открити в Западното Средногорие. 
Те представиха как случайно и доста забравено 
парче кост се превръща в едно от най-интересните 
открития за палеонтологията у нас. Разказаха как 
се ходи на разкопки и колко трудно е понякога да 
намериш правилното място, за да се търсят дино-
заври.
 „Черешката на тортата“ на Софийския фес-
тивал на науката отново бе финалът на конкурса 
за млади учени Лаборатория за слава – FameLab 
2019. На 12 май над 450 души се събраха в София 
Тех Парк, за да видят и чуят финалистите.
 Представихме ви само малка част от съ-
битията и темите по време на Софийския фес-
тивал на науката през 2019 г., който се проведе 
благодарение на много институции*, медийни  и 
фестивални партньори. (Пълната програма на 
фестивала можете да намерите онлайн на www.
sofiasciencefestival.bg). 
 Вълнуващите срещи с науката и учените 
всяка година печелят все повече привърженици. 
Прекрасният екип на Британски съвет България 
начело с неговия директор Любов Костова с  по-
мощта на над 60 доброволци превърна четирите 
дни на Софийския фестивал на науката 2019 отно-
во в празник на знанието, а София –  в столица на 
науката.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СЛАВА FAMELAB – ЕПИЗОД 13: 
ДЕСЕТ ЗАПОМНЯЩИ СЕ КОМУНИКАТОРИ НА НАУКАТА

Наско Стаменов,
Форум „Демокрит“

 Между 9 и 12 май 2019 г. се проведе еже-
годният Софийски фестивал на науката – най-го-
лямото събитие за популярна наука в България. 
За четири дни жителите и гостите на столицата 
можеха да се насладят на работилници, щандове 
и лекции, като последният ден традиционно за-
вършва с „перлата в короната“ на популярната на-
ука – Лаборатория за слава FameLab. 
 Лаборатория за слава FameLab е най-голе-
мият международен конкурс за популяризиране 
на науката, в който тази година участват 25 стра-

ни, а България се включва в конкурса още от само-
то му начало преди 13 години, през които броят на 
участниците, над 100 от които са преминали през 
обучения в Майсторския клас и са се явявали на 
финали, е около 500.  Това е конкурс за учени – ко-
муникатори на науката, в който участниците тряб-
ва за три минути да обяснят тема от своята област 
на разбираем език. Т.е. те са „преводачите“, които 
помагат на обикновените хора да разберат езика 
на науката. 
 Финалът на Лаборатория за слава се е до-
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казал като събитие, което си заслужава да се гле-
да, поради което, както всяка година, залата беше 
пълна. Както от първото издание на конкурса, ор-
ганизатор е Британски съвет България. Събитието 
се провежда под патронажа на Министерството 
на образованието и науката. Тази година съорга-
низатори на събитието бяха Форум „Демокрит“, 
Аурубис и Съюзът на учените в България, а водещ 
беше Александрина Ал-Джасем, опитен комуни-
катор на науката, която е била и победител през 
2011 г. в конкурса.
 Естествено, както всеки конкурс, и тук има-
ше жури, съставено от хора, които наистина раз-
бират от комуникация на науката. То трябваше 
да оцени представянията по три прости критерия 
– яснота, научно съдържание и харизматичност.  
В тазгодишното издание на Лаборатория за сла-
ва FameLab  журито се състоеше от: д-р Милена 
Дамянова – директор на Дирекция „Наука“ към 
МОН; проф. Милен Богданов, който, освен че е 
професор във Факултета по химия и фармация 
на Софийския университет, е участвал в Нацио-
налният финал на FameLab 2011; доц. Любомира 
Николаева-Гломб – ръководител на Отдел „Ви-
русология“ на Националния център по заразни и 
паразитни болести; Ивайло Славов – мениджър 
„Висше образование и наука“ към Британски съ-
вет България.  
 Пред това сериозно жури се изправиха десет 
млади учени от различни научни области, преми-
нали през ситото на квалификациите и полуфина-
ла, за да се озоват на сцената и да покажат колко е 
страхотна науката. Ето кои са те, както и резюме 
на техните теми – истории от биоинформатиката 
до хидробиологията, от метеорологията до орга-
ничната химия, от денталната и хуманната меди-
цина до екологията и физиката, по реда на пред-
ставянето им:
 Първи по жребий стъпи на сцената Стефан 
Ценов, студент по медицина IV курс. Той запозна 
публиката с нервната система, това как се обра-
зуват невронните мрежи и как, освен генетичните 
предразположения, важна роля за образуването на 
дадени невронни връзки играят и външните фак-
тори. Стефан успя за три минути, освен да обясни 
как функционира нервната система, да повдигне и 
изключително важни въпроси за ролята на средата 
за менталното здраве.
 Втора беше Ралица Манчева, студент IV 
курс от Физическия факултет, която работи с деца 
в Центъра по забавна математика. Ралица обясни 
с много хумор какво е хомоморфизмът – премина-
ване от една фигура в друга с помощта на плавни 

превръщания. Тя показа, че ябълката, която може 
да се приравни на сфера, не е хомоморфична на 
поничката, която е торос, но пък човекът може да 
се приравни към торос с подходящи преобразува-
ния. Ралица завърши с тази нотка, като се поше-
гува, че хомоморфизмът между човек и поничка е 
причината за трудностите при опити за отслабва-
не, докато бухтички са чудесни за целта. 
 Последва я София Славова, една от двете 
международни участнички. София е химик и е 
дошла от Русия в България да се занимава с кван-
товохимични изчисления, свързани с биогенни 
молекули. Тя представи тема, много близка до на-
учните ѝ разработки – разказа за една предполага-
ема молекула, от която могат да се получат редица 
биоактивни съединения, често наричани „градив-
ни блокчета на живота“. София успя да въведе 
публиката в съвременните разсъждения за химич-
ния произход на клетките и даже посочи съедине-
ние, което отговаря на търсените характеристики. 
Това е съединението формамид – една от най-раз-
пространените молекули във Вселената, чудесен 
разтворител, а освен това съдържа най-важните 
елементи, необходими за живота: азот, кислород, 
въглерод и водород.
 От химия се премина към биология заедно с 
Виктор Сендеров, магистър по математика и ста-
тистика, доктор по информатика. В момента той 
се занимава с биоинформатика. Виктор разказа за 
внасянето на симбиотни микроорганизми в други 
организми с цел защита от паразити. Технология-
та потенциално може да се използва за предпазва-
не на пчели от инвазивен вид бръмбър. 
 Пета на сцената се качи Теодора Къртева, 
лекар по дентална медицина в МУ –  Пловдив. Тя 
направи много интересно представяне на връзката 
между хроничните заболявания и депресивните 
състояния. Теодора разказа за интердисциплинар-
ния екип, от който е част, и как те са наблюдавали 
връзка между хронични или забавени в лечението 
заболявания и депресия. Тя не само посочи като 
причина за такава връзка стресовите хормони, 
които се отделят поради заболяването, а и ясно 
показа, че такова изследване не би било възможно 
без екип, който има в състава си специалисти от 
разнородни области, които могат да погледнат на 
един проблем от различни ъгли.
 Вторият международен участник беше 
Мирна Матов, магистър по метеорология, която 
работи с деца в Детския научен център „Музей-
ко“. Мирна представи класическа тема, свързана 
с химията, физиката и метеорологията: озоновия 
слой. Но това, което се представи на сцената, не 
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беше само разказ за една от алотропните форми на 
кислорода, а и за Монреалския протокол – най-ус-
пешното международно споразумение за опазване 
на природата в историята на човечеството, което 
забранява широката употреба на фреоните. 
 Останахме на тема физика и атмосфера с 
Николай Теохаров, който ни запозна с едно стилно 
доказателство на Специалната теория на относи-
телността. Парадоксът на дълго живеещите мюо-
ни – мюоните, които се образуват в горните слоеве 
на атмосферата, имат период на разпад, който не 
би трябвало да позволява те да живеят достатъчно 
дълго, за да стигнат до Земята. Мюоните обаче се 
движат със скорост, много близка до тази на свет-
лината, което означава, че за тях всъщност време-
то „тече по-бавно“, което им позволява да достиг-
нат до повърхността на Земята и да ги засечем.
 Осми беше хидробилогът Димитрий Да-
шинов, който представи емоционална история за 
това, какво се случва в реките от гледната точка 
на ларва на еднодневка. Чрез разказа на ларвата 
публиката наблюдаваше как състоянието на вода-
та постепенно намалява по качество и това, кое-
то в началото е било среда с чудесни условия, се 
превръща пред очите ни в мъртва зона. Димитрий 
завърши с това, че въпреки че данните, които се 
получават от водите, нямат ясен изпращач, то по-
лучателят е познат – това сме ние.
 След Димитрий дойде ред на Мария Качама-
кова – докторант в БАН и част от WWF България. 
Мария се занимава с изследването и опазването 
на лалугерите и съответно ни показа част от света 
на тези интересни гризачи. Мария разказа за не-
равния старт, пред който са изправени мъжките 
и женските лалугери – как мъжките имат много 
повече време да наддават тегло като подготовка 
за хибернацията (зимен сън), докато женските от-
глеждат малките, но въпреки това все пак и жен-
ските успяват да надебелеят подобаващо. Още 
разбрахме, че организмът на лалугерите се бори 
срещу инфекции само в моментите на разбужда-
не по време на хибернацията, защото това е много 
енергоемък процес.
 Последна на сцената се появи Любомира Ди-
митрова, студент едновременно по биология и на 
пръв поглед страничната философия, която пред-
стави още един поглед върху тема, която упорито 
се прокрадва в тазгодишният финал – човешкото 
ментално здраве. По-конкретно Любомира обърна 

внимание на „вторият мозък“ – струпването на го-
леми нерви в коремната област, които контролират 
автономно много от процесите на тялото и произ-
веждат собствени хормони. Също така се обърна 
внимание на значението на микрофлората, доста 
важно, имайки предвид, че по маса микроорганиз-
мите в човешкото тяло са около 4%.
 Тринадесетият финал на Лаборатория за 
слава FameLab ни запозна с изключително инте-
ресни теми, представени от много добри комуни-
катори на науката, и журито беше изправено пред 
труден избор. Организаторите дадоха възможност 
и на публиката да гласува за своя фаворит. 
 Раздаването на наградите стартира със спе-
циалното отличие на компанията Aurubis, която 
отличи Ралица Манчева. Със специалните награ-
ди на Съюза на учените в България – едногодишен 
абонамент за сп. „Наука“, печатен орган на Съюза, 
връчени от проф. Диана Петкова, бяха отличени: 
Димитрий Дашинов, Любомира Иванова, Ралица 
Манчева  и София Славова. Националното изда-
телство „Аз Буки“ награди всичките 10 участници 
във финала. След специалните отличия дойде ред 
и на наградата на публиката, която спечели Дими-
трий Дашинов.
 Ето и челната тройка на FameLab 2019, из-
брана от авторитетното жури. 
 Третото място спечели Ралица Манчева. 
Втора награда взе София Славова, а с емоционал-
ния си разказ Димитрий Дашинов впечатли, освен 
публиката, и журито, което му отреди първо мяс-
то. Той ще представи България на международ-
ния финал на FameLab в Челтнъм, Обединеното 
кралство – най-големия международен конкурс за 
популяризиране на наука. Чрез мрежата на Бри-
тански съвет той се провежда в страни по целия 
свят и до момента участие в него са взели около 
5500 млади учени. 
 Но нека не забравяме, че когато става дума 
за комуникация на наука – всички печелят. Всеки 
един от зрителите тази вечер си тръгна след като 
научи нещо ново за света около нас. Всеки един от 
финалистите натрупа незаменим опит пред публи-
ка и възможност да обясни повече за това, с което 
се занимава. .
 Тазгодишният финал на Лаборатория за сла-
ва за пореден път показа, че в България има ка-
чествени комуникатори на науката и хора, които 
искат да ги чуят.
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 На тържествена церемония във Военния 
клуб  на 30 май 2019 г.  за единадесета поредна го-
дина бяха връчени годишните награди за същест-
вен принос за развитието на науката в периода 
2016 – 2018 г. на български учени и научни колек-
тиви. Наградите са в седем категории – за цялос-
тен принос в развитието на науката, за млад учен, 
за утвърден учен в областта на природните и ин-
женерните науки, в социалните и хуманитарните 
науки, в медицинските науки, за успешен ръково-
дител на международни проекти, както и за колек-
тив с успешна експлоатация и комерсиализация на 
научните резултати. Церемонията беше уважена 
от министри, представители на ръководството на 
БАН, правителството, академичната общност и др. 
Целта на наградите на МОН е да стимулират уче-
ните към значими научни постижения и успешна 
реализация на резултатите от фундаменталните и 
приложни научни изследвания в икономиката.
 „Да се занимаваш с наука е не просто профе-
сия или една работа, която вършиш, а съдба, приз-
вание да се занимаваш с това, което те вдъхновява 
и ти носи удовлетворение“, заяви г-н Красимир 
Вълчев – министър на образованието и науката, 
при откриването на събитието. Той отбеляза още, 
че от друга страна, това занимание носи и чувство 
за неоценяване, защото това, което прави ученият, 
не може да се сподели и разбере от много хора, а 
за него обикновено не се говори в медиите. Еди-
ници са достигналите популярност учени, като 
зад техните големи успехи стои и трудът на екип 
от техните сътрудници. „Ние не можем да отдадем 
публично признание на всички учени, но чрез на-
градите „Питагор“ можем да преодолеем неоцени-
мостта на постиженията поне на част от тях“ – до-
бави министър Вълчев и пожела на всички учени 
да изпитват удовлетворение от това, което правят.
 От 37-те кандидати за наградата „Питагор“ 
журито с председател проф. д-р Екатерина Титя-
нова, д.м.н. – носител на Голямата награда за ця-
лостен принос в науката през 2018 г., и членове 
– носителите на наградата в различните категории 
през 2018 г., е номинирало  15.
 В категорията ГОЛЯМА НАГРАДА „ПИТА-

ГОР“ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО 
НА НАУКАТА са номинирани трима учени: проф. 
д.фз.н. Владимир Добрев, работил в ИЯИЯЕ – 
БАН; проф. д.х.н. Кольо Троев – Институт по по-
лимери на БАН; чл.-кор. Красимир Данов, профе-
сор в катедра „Инженерна химия и фармацевтично 
инженерство“ във Факултета по химия и фармация 
на СУ „Св. Климент Охридски“.
 Носител на Голямата награда – статуетка 
„Питагор“ и парична награда от 12 000 лв., коя-
то беше връчена от министър Красимир Вълчев, 
е ПРОФ. Д.М.Н. КРАСИМИР ДАНОВ. Основни-
те му приноси са в областта на математическото 
моделиране на сложни физико-химични явле-
ния и приложение на математиката за създаване 
на оригинални математически модели. Съавтор 
е на 196 научни труда, от които 141 публикации 
са с импакт фактор, а 9 от монографиите, в които 
участва, са отпечатани в престижни чуждестран-
ни издателства. Изнесъл е 218 доклада на нацио-
нални и международни форуми. Има над 3500 
цитати и h-индекс 35. Основател и титуляр е на 7 
нови лекционни курса в областта на математика-
та, инженерната химия и компютърното модели-
ране. Ръководител или участник е в многоброй-
ни национални и международни научни проекти. 
Съавтор е на 3 патента и 18 системи за управле-
ние и програмни продукти. Главен редактор е на 
списание Journal of Chemical Engineering Research 
Studies, член е на редакционната колегия на спи-
сание Fluid Dynamics and Material Processing и на 
три международни организации. Носител е на на-
градата „Бесел“ на Хумболтовата фондация и на 
почетния знак на СУ „Св. Климент Охридски“ със 
синя лента – 2016 г. 
 „За мен е чест, че получавам тази престижна 
награда не поради кръгла годишнина, а за научни 
приноси в последните години“ – заяви проф. Да-
нов. Той отбеляза, че фундаменталните изследва-
ния в математиката водят до приложни резултати 
и нарече съвременните информационни и комуни-
кационни технологии, без които ние изобщо вече 
не може да си представим света, „венец на симби-
озата на инженерните и математически науки“.  

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

Весела Василева,
държавен експерт в Дирекция „Наука“ – МОН

НАГРАДИТЕ ЗА НАУКА „ПИТАГОР“ 2019
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 В категорията ГОЛЯМА НАГРАДА „ПИ-
ТАГОР“ ЗА МЛАД УЧЕН са подали документи 
за участие 12 млади учени – около 30% от общия 
брой на подадените кандидатури. Това е радостен 
факт, тъй като инвестициите в младите учени и 
преподаватели в университетите  са гаранции за 
бъдеща по-силна наука. След разглеждане на кан-
дидатурите журито е  номинирало трима канди-
дати: д-р Ангел Марио Джамбов от Катедрата по 
хигиена и екомедицина на  Медицинския универ-
ситет – Пловдив; доц. д-р Сунай Ибрямов от Фа-
култета по природни науки на Шуменския универ-
ситет „Епископ Константин Преславски“; д-р Яна 
Феодорова от Катедрата по медицинска биология 
на Медицинския университет – Пловдив.
 Журито е присъдило наградата – статуетка 
„Питагор“ и парична награда от 12 000 лв. на 29-го-
дишния АС. Д-Р АНГЕЛ МАРИО ДЖАМБОВ. 
Той е съавтор на 47 статии в реферирани списа-
ния, които са цитирани 300 пъти в международна-
та литература, h-индекс 9. За периода 2016 – 2018 
г. е публикувал 29 статии в реферирани списания 
с общ импакт фактор 75,67, като 11 от публикаци-
ите попадат в Q1 според Scientific Journal Ranking. 
Съавтор е на 8 глави в 3 книги и 2 учебника. Ра-
ботата на д-р Джамбов е свързана с действието на 
физическите и социалните фактори на градската и 
работна среда и потенциала им да оформят инди-
видуалното и колективното здраве сред различни 
популационни групи с фокус върху кардиомета-
болитните заболявания и невропсихичното здра-
ве. В първо по рода си проучване в долината Ин 
(австрийските Алпи) по идея на д-р Джамбов е 
установено, че хората, чийто дом е заобиколен с 
повече растителност, имат значимо по-нисък риск 
от артериална хипертония или хипотония. В рабо-
тите на д-р Джамбов са изчислени социално-ико-
номическите загуби (≈ 300 млн. евро) за България, 
дължащи се на случаите на миокарден инфаркт, 
разстройства на съня и психофизиологичен стрес 
вследствие на експозицията на транспортен шум в 
жилищната среда.
 При връчване на наградата зам.-министърът 
на МОН Карина Ангелиева съобщи, че от следва-
щия месец в България ще заработи първият он-
лайн Портал за наука, в който ще има специална 
секция за младите учени и преподаватели. 
 От постъпилите 9 предложения за НАГРА-
ДАТА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТТА НА 
ПРИРОДНИ И ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ журито е 
номинирало трима кандидати: проф. д.н. Дание-
ла Йорданова – ръководител на Департамент „Ге-
офизика“ в Националния институт по геофизика, 

геодезия и география на БАН; доц. д-р Милен Ге-
оргиев –  ръководител на Департамент „Център по 
растителна системна биология и биотехнология“ 
към Института по микробиология на БАН; проф. 
д.н. Петър Петров – ръководител на лаборатория 
„Функционални и наноструктурирани полимери“ 
в Институт по полимери на БАН. Решението на 
журито е носители на наградата „Питагор“ за ут-
върден учен в областта на природните и инженер-
ни науки – плакет и парична награда по 4000  лв., 
да са двама учени:  
 ПРОФ. Д.Н. ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА – съ-
автор на 73 научни публикации в реферирани и 
индексирани списания с импакт фактор, цитирани 
1370 пъти, като h-индексът ѝ е 22. През периода 
2016 – 2018 г. проф. Йорданова е публикувала 9 
научни статии в списания с импакт фактор и една 
монографична книга „Soil Magnetism. Applications 
in Pedology, Environmental Science and Agriculture“, 
издадена от Academic Press (Elsevier) в обем от 
446 с. Книгата е единствената по рода си моно-
графия в областта на науките за Земята, посвете-
на на изследвания на почвени профили от всички 
основни таксономични типове почви, която дава 
систематизирана схема за взаимовръзката между 
почвения магнетизъм и геохимичните характерис-
тики. Проф. Йорданова има значителен принос и 
в приложението на магнетизма на антропогенни 
продукти за установяване на степента на замър-
сяване на околната среда, както и в приложението 
на магнетизма на археологически останки от из-
печена глина за изследване на процесите на горе-
не и произтичащите от това заключения относно 
технологията на производство на древните глине-
ни съдове, източника на материал и тяхното пред-
назначение. Член е на редакторската колегия на 
списанието Frontiers in Earth Science, което според 
Scientific Journal Ranking е в Q1 от списанията в 
областта на науките за Земята през 2017 г.. 
 ПРОФ. Д.Н. ПЕТЪР ПЕТРОВ за периода от 
2016 до 2018 г. е съавтор на 19 научни статии в спи-
сания с импакт фактор и 2 глави в книга, по които 
са забелязани 260 цитата, а общият му h-индекс е 
17. Съавтор е на един полезен модел и 2 междуна-
родна патента, участник в 11 проекта, като в един 
от тях, финансиран от Европейската комисия, е 
ръководител на работен пакет. Ръководител е и на 
проект, финансиран от ОП НОИР,  на стойност 3 
447 075 лв. Член е на редакционната колегия на 
списанието Bulgarian Chemical Communications. 
Основните приноси на проф. Петров са в областта 
на полимерната наука и развитието на модерни 
научни направления – наномедицина, нанотех-
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нологии, биоматериали и възобновяема енергия. 
Разработил е водоразтворима форма на тополов 
прополис, при който всички липофилни биоло-
гично активни съставки на прополиса са разтворе-
ни във вода с помощта на биосъвместим полимер, 
разрешен за употреба в храни и лекарства. На ба-
зата на този състав се разработва хранителна до-
бавка от фирмата „Органик БГ“ ЕООД.
 От постъпилите 6 предложения в категория-
та НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАСТ-
ТА ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ 
журито единодушно е номинирало и предложило 
за наградата – плакет и парична награда от 8000 
лв., само един кандидат – ЧЛ.-КОР.  СВЕТЛАНА 
КУЮМДЖИЕВА. Тя е д. изк., професор в Инсти-
тута за изследване на изкуствата при БАН в об-
ластта „Стара българска музика“ – дисциплина, 
създадена и въведена от нея в програми на НМА 
„Проф. Панчо Владигеров“ и на Богословския фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски“. Основни 
области на научните ѝ изследвания са медиевис-
тика – история, теория, палеография, изворозна-
ние, археография, литургика, богословие, обща 
история, етномузикология, музикална иконогра-
фия. Най-важните ѝ приноси са в „невменото 
писмо“, нотиране на Средновековни и ранни Въз-
рожденски паметници, където открива българска 
принадлежност на редица автори. Успява да ноти-
ра песнопения за службите на едни от най-попу-
лярните светци в България, Сърбия, Русия и Вла-
хо-Молдавия и прави нов прочит на българската 
музикална история от ІХ до ХІХ в. със съответна 
периодизация. За периода 2016 – 2018 г. е публи-
кувала 2 книги и 7 статии, като 4 са под печат в 
България и в чужбина. Средният брой на цитира-
нията ѝ е 66, от които 9 са отразени в междуна-
родни бази данни в областта на медиавистиката. 
Участва в 9 редколегии и е член на 7 международ-
ни организации. Проф. Куюмджиева определи на-
градата като признание за музикалната медиавис-
тика – една нова и млада наука, която се е развила 
в рамките на БАН и оттам се е разпространила и 
намерила голямо приложение и в други научни 
организации.
 В категория НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН 
УЧЕН В ОБЛАСТТА ЗДРАВЕ И МЕДИЦИНСКИ  
НАУКИ от постъпилите 6 предложения журито 
е номинирало трима кандидати: проф. д-р Надка 
Бояджиева, д.м.н.; проф. д-р Николай Лазаров, 
д.м.н., доц. д-р Стойно Стойнов от Института по 
молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ на 
БАН. По решение на журито наградените са два-
ма: 

 ПРОФ. Д-Р НАДКА БОЯДЖИЕВА Д.М.Н, 
ръководител на Катедрата по фармакология и ток-
сикология на Медицинския факултет при Меди-
цински университет – София в продължение на 
20 години, гост-професор на 2 университета на 
САЩ от 1993 г. Има над 280 публикации в рефе-
рирани списания, от които 127 са с импакт фактор 
(8 през последните 3 год.), автор и съавтор е на 
36 монографии (5 отпечатани в чужбина). От 1190 
международни цитирания 250 са през последните 
3 години. Има h-индекс 22. Участвала е в над 50 
национални и международни научни проекти като 
ръководител или изпълнител. Автор е на 1 патент, 
6 изобретения, 4 рационализации и 18 иновации 
за молекулярно-генетични методи. Има значими 
приноси в разработката и внедряването на 10 нови 
лекарства и на 2 лекарствени продукта. Развива и 
утвърждава в България нови направления в меди-
цината – експериментална фармакология с фарма-
котерапия на ендокринната система, фармако-не-
вроендокринология и приложение на стволови 
клетки при лечение на тумори.
 ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ, Д.М.Н., 
е професор в Катедрата по анатомия, хистология 
и ембриология на Медицинския факултет при Ме-
дицински университет –  София, а от 2012 г. – ръ-
ководител на направление в Института по невро-
биология на БАН. Автор е на 118 статии с импакт 
фактор, 21 от които са публикувани през послед-
ните 3 години. Съавтор е на 5 монографии, публи-
кувани от престижни чуждестранни издателства. 
Има над 790 международни цитати и h-индекс 
16. Бил е гост-професор в Германия и Холандия. 
Участвал е в 13 научни проекти, 2 от които са 
международно финансирани. Научните му прино-
си са в областта на невронауките и физикалната 
антропология. Те са свързани с експериментални 
проучвания на препарата агомелатин върху живо-
тински модели на епилепсия и болест на Алцхай-
мер, изясняване на ролята на каротидното телце в 
механизмите на възникване на оксидативен стрес 
и развитието на хипертонична болест и установя-
ване чрез образни изследвания на анатомични ва-
риации в строежа на меките лицеви тъкани и че-
репни кости в българската популация. Член е на 8 
редколегии на български и чуждестранни научни 
списания и на 4 международни организации. 
 Носител на НАГРАДАТА „ПИТАГОР“ ЗА 
УСПЕШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНА-
РОДНИ ПРОЕКТИ е АКАД. ЛЪЧЕЗАР ТРАЙ-
КОВ, ръководител на Катедрата по неврология 
при Медицински университет – София и зав. от-
деление в Клиниката по неврология на УМБАЛ 



РОВА, Д.М.Н., създател и ръководител на първата 
у нас Катедра по клинична имунология при Меди-
цинския факултет на Медицинския университет – 
София. Тя е развила и утвърдила българската шко-
ла по клинична и трансплантационна имунология, 
като нейните ученици и последователи са успеш-
но реализирани у нас и в чужбина. Основател е на  
единствения в България експертен център по пър-
вични имунни дефицити, включен в Международ-
ната база данни за редки заболявания. Създател е 
на българския регистър на донорите на стволови 
клетки и на Националната банка за клетки от пъп-
на връв. Инициатор е на програма за превенция на 
имунното здраве. Научното ѝ творчество включ-
ва 70 публикации с импакт фактор, от които 10 са  
публикувани през последните 3 години. Трудовете 
ѝ са 811 пъти (184 през оценявания период) меж-
дународно цитирани с общ h-индекс 15. Съавтор 
е на 36 монографии и учебни помагала, 5 от кои-
то са чуждестранни издания. Съавтор е на 1 изо-
бретение, 1 рационализация и 2 полезни модела. 
Научните ѝ приноси са в областта на клиничната 
имунология, антропологията, имуногенетиката, 
трансплатационната имунология и имунологията 
на стареенето, където осъществява непрекъснат 
трансфер на технологии и ги внедрява в клиника-
та, която създава и ръководи. Президент е на Ев-
ропейската федерация по имуногенетика (2015 – 
2018). 
 Компанията „Кларивейт аналитикс“ 
(Clarivate analytics) удостои с награда за най-го-
лям принос за развитие и популяризиране на 
българските изследвания в областта на археоло-
гията ДОЦ. Д-Р МАРИЯ ГЮРОВА от Национал-
ния археологически институт с музей към БАН. 
Цитируемостта на нейните научни трудове през 
последните 3 години надвишава с 50% средната 
обичайна цитируемост в света, което показва го-
лямото ѝ влияние върху учените в нейната научна 
област. Изследванията ѝ в областта на археологи-
ята са сред най-видимите за България в междуна-
родната база данни Web of Science. Доц. Гюрова 
е главен редактор на Българското е-списание за 
археология, индексирано и реферирано в Web of 
Science, с иновативно представяне на високите 
постижения на българската археология. Тя раз-
вива успешни международни сътрудничества, 
преизбрана е втори мандат в УС на Европейската 
асоциация на археолозите.
 На церемонията за наградите „Питагор“ на-
градата на научното издателство „Елзевиер“ за 
млади учени с отлични постижения в глобалните 
научни изследвания за 2019 г. беше присъдена на 
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„Александровска“, професор по невронауки към 
Националния съвет на университетите във Фран-
ция (от 2002). 
 Проф. д-р Лъчезар Трайков, д.м.н., е създа-
тел на съвременна школа по невропсихология и 
дементология в България с 13 успешно защити-
ли докторанти, сред които понастоящем трима са 
професори, 1 – доцент, а 4-ма са защитили док-
торантурите си във Франция. Основните му науч-
ни приноси са в областите на мозъчно-съдовата 
болест, болестта на Арцхаймер и други форми на 
деменция, Паркинсоновата болест, заболявания с 
дифузно засягане на Централната нервна система, 
множествена склероза, епилепския, неврогенети-
ка. Съавтор е на 60 публикации с импакт фактор, 
8 от които са през последните 3 години, на 6 чуж-
дестранни учебника по невропсихология и пове-
денческа неврология и на Handbook of Clinical 
Neurology, Amsterdam, Elsevier (2008), участвал е 
в над 80 глави в български монографии и учебни 
помагала и над 300 национални и международни 
научни форуми. Има 1254 международни цитира-
ния, 309 от които са през оценявания период с общ 
h-индекс 19. Акад. Трайков е главен изследовател 
за България на редица международни проекти,  
финансирани по различни програми на Европей-
ския съюз и други международни организации, 
като през периода 2016 – 2018 г. ръководи българ-
ската част на проектите „INDEED“, „Collaborative 
Project Munich-Sofia in the Field of Dimentia“, 
„Joint Action on Dementia“, „DANDEC“. От 2016 
г. екипът на акад. Трайков е съосновател на два 
европейски научни тръста, избрани за „хъб“ на 
дунавските страни. Организатор е на Danubian 
Dementia Master Classes 2017 – 2018, финансиран 
от INTERREG Danube Transnational Programme. 
През последните 5 години акад. Трайков е член 
на 10 международни организации, а от 2017 г. – 
президент на българския клон на l’Union Medicale 
Balkanique, Paris, France. Организатор е на пред-
стоящия ХХХ Европейски конгрес по деменции 
през 2021 г. Носител е на 8 национални и 4 между-
народни награди.
 Акад. Трайков, който е член на редакцион-
ната колегия на сп. „Наука“, заяви, че разделя 
финансовата стойност на наградата от 8000 лв. 
между Фонда за млади учени на БАН и един от 
докторантите в екипа си. 
 НАГРАДАТА ЗА НАУЧЕН КОЛЕКТИВ С 
УСПЕШНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИА-
ЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИТЕ РЕЗУЛТАТИ – плакет 
и парична награда от 8000 лв.,  журито е присадило 
на ПРОФ. Д-Р ЕЛИСАВЕТА НАУМОВА-ГРИГО-



ДОЦ. Д-Р СТАНИСЛАВ ХАРИЗАНОВ от Инсти-
тута по информационни и комуникационни техно-
логии и Института по математика и информатика 
на БАН за неговата работа в процеса на обработка 
на изображения и изчисление на фракции. Доц. 
Харизанов е отличен с грамота „Награда Джон 
Атанасов“  и наградата на БАН за млади учени в 
областта на информационните технологии (2017). 
Ръководител е на Националния отбор по матема-
тика за ученици (от 2019). 
 Номинирани от издателството бяха и млади-
те учени д-р Виктория Атанасова от ИФТТ – БАН 
за нейните  изследвания в областта на лазерните 
приложения за запазването на културно-истори-
ческото наследство и лазерната спектроскопия и 
гл. ас. д-р Олга Боянова, д.м., за изследванията ѝ 
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по характеризирането на генетичните изменения 
в преходно-клетъчния карцином и определяне на 
противотуморния ефект на нови хемоцианини. 
 Единадесетата церемония по връчването на  
Годишните национални награди „Питагор“ 2019 
беше празник на постигнатите резултати от бъл-
гарските учени, акт на уважение и благодарност 
към хората, които създават ново знание и го тран-
сформират в полза на обществото. Присъединява-
ме се към благодарностите на наградените учени 
към МОН за ежегодното връчване  на престижна-
та награда, наричана неофициално „българските 
Оскари за наука“, и се надяваме тя да съществува 
още дълги години, защото е важна и за следващи-
те генерации български учени.
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 Според сполучливата метафора на френ-
ския антрополог Марк Оже мястото е палимпсест 
с натрупващи се един върху друг образи, разкри-
ващи определена история, отношения и идентич-
ност. Времето неизбежно заличава част от обра-
зите, но те остават места на паметта, които ни 
разкриват онова, което сме, посредством онова, 
което вече не сме [1].
 Географски най-късият път по суша между 
централните територии на Европа и Азия е естест-
веният диагонал северозапад – югоизток, преми-
наващ през Балканския полуостров и пресичащ 
Софийското поле. Друг важен път, спускащ се от 
север, пресича същото място и се насочва към све-
та на Средиземноморието. На този кръстопът от 
векове и хилядолетия живее градът, чийто наслед-
ник е столицата София. Живот на това място има 
повече от 8000 години, а градът, създаден от тра-
кийското племе серди, съществува повече от две 
хилядолетия.
 По своето великолепно местоположение в 
средата на котловинно поле при 550 – 625 м над-
морска височина (заобиколено от север със Стара 
планина, от изток и югоизток от Средна гора, от 
юг от Витоша, а от запад от Люлин, Вискяр и Че-
пън) София е на едно от първите места сред евро-
пейските столици. Над града и котловината доми-
нира планината Витоша [3, 6].
 Софийското поле, освен едно от най-високи-
те, е и най-обширното (1180 кв. км) с елипсовидна 
форма (най-голяма ширина от 20 км). На неговата 
плодородна почва виреят всички земеделски кул-
тури – зърнени, зеленчуци, овощия, в миналото 

лозя и ориз. Тези условия благоприятстват засел-
ването през Античността на тракийски и римски 
земевладелци, а през Българското средновековие 
на земевладелци-боляри, обитаващи града Сер-
дика – Средец. През османския период спахий-
ските имения постепенно се заменят от турски и 
български чифлици. През всички периоди земята 
се обработва от местното бедно селячество [2, с. 
12–13].
 София с 8000-годишната си история е наис-
тина „град върху град“ с напластявания в истори-
ческа ретроспекция с дълбочина 8 – 9 м. 
 Още през бронзовата епоха се очертава мяс-
тото на историческия център на София чрез двете 
основни характеристики на града – кръстовището 
на пътища и минералният извор. Тези компоненти 
продължават да са водещи при създаването на се-
лището на сердите през VIII – VII в. – Сердонпо-
лис. На височината югоизточно от минералния 
извор вероятно са се извисявали владетелската ук-
репена резиденция и градският храм. Това е прос-
транството на днешния площад „Княз Александър 
I Батенберг“ – място, наричано от някои изследо-
ватели „акропол“ на града. Самият град е разпо-
ложен около минералния извор, който траките със 
сигурност са използвали. Във времето преди рим-
ското завоевание са установени и по-късно запа-
зени основните градски артерии и ориентацията 
на някои сгради според главните посоки на света. 
Според специалистите – археолога М. Станчева и 
архитекта Л. Тонев, в Сердонполис, както и в Сев-
тополис, е използвана утвърдената по онова време 
Хиподамова система на градоустройство с преси-

РАСТЕ, НО НЕ СТАРЕЕ – СТОЛИЦАТА СОФИЯ НА 
140 ГОДИНИ С ОСЕМХИЛЯДНА ИСТОРИЯ

Доц. д-р Цвета Тодорова

Фотос 1. Ротондата „Св. Георги“ с образа  
на император Константин Велики

 Фотос 2. Базиликата „Св. София“,
 съвременен вид
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чащи се под прав ъгъл улици. Някои от намере-
ните керамични предмети илюстрират връзката на 
Сердонполис със Севтополис, а други – търговия-
та с беломорските острови [3, с. 11–12; 4].
 Другото емблематично градско простран-
ство – площад „Бански“ – представлява историче-
ското начало или зародишът на града. Сердите не 
случайно строят своето блестящо поселение око-
ло топлия минерален извор.
 По-нататък във времето следват четири-
те столетия, когато Сердика е в пределите на ог-
ромната Римска империя, ситуирана на един от 
най-древните пътища в Европа – „Виа Синги-
дунум“, свързвал континента през Византион/
Цариград с Близкия Изток. След разпадането ѝ 
градът остава още четири столетия в границите 
на нейната наследница Източната римска импе-
рия, наречена по-късно Византия. Още от самото 
начало в Сердика се разгръща огромно строител-
ство и благоустройство. Утвърждават се трайните 
урбанистични черти на селището. Сердика заве-
щава на следващите епохи множество забележи-
телни строителни образци, сред които неизменно 
са двата бисера на късноантичната архитектура – 
ротондата „Свети Георги“ (IV в.) (Фотос 1) и ба-
зиликата „Света София“ (IV – VI в.) (Фотос 2).
 По времето на император Траян (98 – 117) 
Сердика получава официално правото на градска 
уредба и управление. В чест на императора към 
името ѝ е прибавено родовото име на Траян – Ул-
пий. Като Улпия Сердика градът се споменава в 
много надписи, а също и върху монетите, които се 
секат на негова територия от времето на импера-

тор Марк Аврелий (Фотос 3).
 При една административна реформа в земи-
те на Балканите по времето на император Авре-
лиан (около 270 – 272) е създадена провинция 
Вътрешна Дакия, чийто главен град става именно 
Сердика. 

ПОГЛЕД	КЪМ	МИНАЛОТО

     Фотос 3. Улпия Сердика, реконструкция,  
     Йосиф Обербауер, 1877

        Фотос 4. Панорамен поглед към София, 
        Йосиф Обербауер, 1877

 Крепостната стена на Сердика (70-те години 
на II в.) е правоъгълна по форма, удължена по оста 
север – юг. В крепостта са защитени двата основ-
ни градообразуващи елемента – кръстовището на 
пътищата и минералният извор.
 Останките от Маркаврелиевата крепостна 
стена са покрити по-късно от новоизградената на 
нейно място нова стена. Крепостната стена е раз-
рушена през XV в. като ненужен елемент във въ-
трешните предели на Османската империя. 
 Форумът на Сердика определя мястото 
на централния градски площад през всички 
следващи епохи до ден днешен. Разположен е 
под днешния площад Света Неделя. При хотел 
Шератън е открита част от колонадата, която го 
е заобикаляла от изток. Не са установени точно 
очертанията на форума на запад и на север. Но за 
размерите на Сердика пространството му е било 
твърде голямо. 
 В края на II или през III в. в самия център на 
града, на южната страна на форума, е построена 
монументална сграда, която вероятно е служела за 
преториум (седалище на управителя на провинци-
ята след реформата на Аврелиан).
 На юг пространството на форума е ограни-
чено от централната обществена сграда на прето-
риума. Северната му фасада попада под църквата 
„Света Неделя“.  
 Като най-импозантна обществена сграда 
преториумът е заемал значителна площ, като дос-
тига западните очертания на съвременния площад 
(ресторант „Рубин“). Развалините му са толкова 
импозантни, че дори днес образуват слабо възви-

шение на площада. През римско време той е до-
минирал над останалите сгради и е придавал бля-
сък и величие на града на сердите като символ на 
властта на империята.
 През X или най-късно през XI в. върху разва-
лините на преториума е построена църква, около 
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която се оформя църковен площад. Ситуацията се 
запазва до днес, като се сменят само църковните 
сгради. От средата на XIX в. се получава разреше-
ние на мястото на старата църква „Св. Крал“ да 
се построи нова. 
 Сградата на градския съвет (Булевтерион-
ът) се намира под хотел Шератън (северозапад-
ният ъгъл на хотела – днешната кафе-сладкарни-
ца).
 Сердикийските терми са нещо като втори 
градски форум. Разположени са върху твърде го-
ляма площ в североизточната четвърт на града, 
където сега се намира Централната софийска ми-
нерална баня. Римският каптаж на горещите води 
на извора е използван до 1912 г. Римските басейни 
на термите просъществуват до XVIII в., а римски-
ят каптаж на витошката планинска вода до 30-те 
години на ХХ в. поставя българската столица на 
първо място в Европа заедно с Виена по качество 
на текущата вода.
 Сердикийските култови средища са посве-
тени на множество и различни божества – тракий-
ски, римски, египетски. Много от тях са изобразе-
ни върху монети.
 Образът на Сердика е свързан с император 
Константин Велики (306 – 337). Роден в Наисус 
(дн. Ниш), той е известен с личното си пристра-
стие към Сердика,  отразено в крилатата фраза: 
„Моят Рим е Сердика“. Освен в Сердика импе-

среда, средище), приобщен към България от хан 
Крум (809). Калояновият квартал, където се е на-
мирала резиденцията на управителя на областта 
–  севастократор Калоян, братовчед на цар Кон-
стантин Асен (1257 – 1277), е запазил името си 
през петте столетия на османското иго. 
 След Освобождението Софийската община 
зачита установената традиция и назовава улицата 
в този район „Цар Калоян“, макар да става дума 
за севастократора.
 Името на града София (от средата на XIV в.) 
копира името на базиликата „Св. София“ (Божия 
премъдрост).
 През XIII – XIV в. София (тогава Средец) 
е била заобиколена от  духовни религиозни сре-
дища, известни като Мала, или Софийска, Света 
гора. Според предание софийското Светогорие 
е включвало 14 йерархично организирани мана-
стира, главен сред които е бил Бистришкият „Св. 
Георги“, а останалите са били подчинени на него.  
Според някои версии към софийската Мала Све-
та гора е принадлежал и Боянският манастир, от 
който до наши дни е останала само прочутата Бо-
янска църква. Тези манастири са били развити ан-
самбли, намиращи се в близост до стратегическа 
крепост или селище и са били пряко свързани с 
българския царски двор. Поддържали са активни 
връзки с Рилския манастир, Охридската архие-
пископия и Атон, особено със Зографския и Хи-

Фотос 5. София 1871, 
Ф. Каниц 

     Фотос 6. План на
     Стара София, 1879

     Фотос 7. Карта на 
     Голяма София, 1938

раторът резидира още в Милано, Трев, Сирмиум, 
Тесалоника, но за тях не е запазена такава ембле-
матична оценка. Постепенно любимият град на 
Константин Велики се превръща във важен цър-
ковен център [3, 18 – 47; 4].
 Славянското име на града е Средец (център, 

лендарския манастир [5, с. 64 – 65].
 През 1382 г. София е превзета от турците и 
остава под османско иго чак до 1878 г. През този 
дълъг период придобива характерните черти на 
турски град без крепостни стени, с извисяващи се 
типични за мюсюлманския храм минарета, тес-
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ни и криви улици.  Според сведенията на Петър 
Богдан от 1640 г. на нейна територия са изградени 
150 джамии и запазени само 5 християнски църк-
ви. Едва през 1870 г. в пространството на София 
се наблюдават 45 големи и малки джамии и двой-
но повече църкви [6, с. 115]. 
 Много чужди пътешественици от XVII в. 
споменават София като главен град на българ-
ските земи. Хаджи Калфа отбелязва, че София е 
столица на Румелия и седалище на бейлербег с 24 
санджака от Акерман до Силистра, до Скопие и 
Охрид, от Лозенград до Крушевиц, от Видин до 
Янина, Елбасан и Морея. Някои сравняват София 
с Орлеан, а други с Падуа (Джовани, 1682).
 След войните с Русия и Австрия през XVIII в. 
Османска Турция запада. София също променя 
статута си на шехир (голям развит град) до за-
падаща касаба (средно развит град в османската 
административна система). К. Иречек съобщава, 
че през XVIII и XIX в. София е най-изоставеният 
град на Балканския полуостров, пострадал от го-
лям пожар (1816), от разорителни кърджалийски 
нападения (1832), от чумна епидемия (1857), от 
две опустошителни и продължителни земетресе-
ния (1818 и 1858) [2, 12 – 13].
 Прозорливият френски естественик-геолог 
д-р Ами Буе през 30-те години на  XIX в. съобща-
ва в своите записки: София е великолепно разполо-
жена, за да стане много населен и красив [град], 
защото тя е в равнина насред Турция, на кръсто-
вището поне на 7–8 пътища [7, с. 258].
 Българските възрожденски дейци от средата 
на XIX в. определят София като един от главните 
български градове с хубаво местоположение, бога-
то минало, интересно настояще и оживен стопан-
ски живот, прочут град с 46 000 жители (Неофит 
Бозвели-Хилендарски, Из „Краткое политическое 
землеописание...“, 1835); Средец, Сердика, Трия-
дица, сега София, при реката Искър – в същин-
ска България. След завладяването на Търново от 
турците Средец става столица на България; по-
ради това и досега (там) има много забележи-
телности. Тя има благоприятно положение и се 
намира недалеч от планината, наричана Витоша, 
известна със железни руди и други ценни изкопае-
ми. Средец има около 46 000 жители, голяма част 
от които са турци, а останалите – българи... (В. 
Априлов, Из „Денница новоболгарского образова-
ния“..., 1841); София или Триядица (60 000 хил. ж. 
българие, турци и ебреи), недалеч от планина Ви-
тош, гъбава с руди, един от най-хубавите и глав-
ни градове в Турско, иман по правда за столица 
на цела България, разположен на приятно и лично 

поле при р. Искър... Има чисти и широки улици, 
8 църкви, множество турски джамии, добричко 
българско училище, всякакви занаяти, голяма чар-
шия и порутена вехта твърдина. Вътре в града 
има две бани с минерални води, както и няколко 
наблизо навън. Околностите му са накичени с 12 
монастире... Софийский ейляет (област) обема 
365 села, все български, няколко от жителите на 
които се наричат шопи, сир. софци (Иван Бого-
ров, Из „Кратка география..“, 1851) [8, с. 162 – 
163].
 Бъдещият столичен град посреща Освобож-
дението (4 януари 1878 г.) като западнал, полуори-
енталски град, напуснат от турското население, с 
около 12 000 жители и застроена площ 2,8 кв. км. 
Едва в края на 1880 г. наброява скромното число 
от 20 501 души, през 1887 г. – 30 428, а през 1899 
г. – 61 000.  В края на 30-те години на ХХ в. Голяма 
София е с площ около 45 кв. км и население близо 
300 000 души. 
 Изборът на София за столичен град е без-
спорен, независимо че съвсем не е първият град 
на страната. Според белгийския консул в София 
Лавеле най-големият град по онова време Пло-
вдив е българската Атина, Търново е обвеян от 
старинната си слава, Русчук е жизнен търговски 
център – врата към Европа, Сливен – признат фаб-
ричен град, важен доставчик на промишлени сто-
ки в Османската империя... И въпреки това допис-
никът на пловдивския вестник „Марица“ по време 
на Учредителното събрание в Търново А. Ташик-
манов описва избора на столичен град на 22 март 
ст.ст. (3 април н.ст.) 1879 г. така: „...Тук се възбуди 
въпрос за де ще бъде столицата на княжество-
то. Мнозина се надяваха, че по този въпрос ще 
се породят мнения различни, че ще стават дъл-
ги разисквания върху положението на мястото, 
дето  ще бъде столицата, и интересите народ-
ни, които се свързват с това положение. Но, види 
се, всички еднакво били убедени по този въпрос и 
не оставиха и дума даже да спомене за старата 
столица Търново, а всички цепеха въздуха с вико-
вете: София, София, София и пр., с издигнати 
ръце и силно въодушевление. И тъй единодушно 
се избра София. А за да не остане хатър на древ-
ната столица – единодушно пак се реши да бъде 
коронясването на княза в Търново“ [9, с. 48 – 49].
 С модернизацията на столичното простран-
ство след Освобождението изчезва един текст, пи-
сан, образно казано, за период от около 482 годи-
ни. 
 Преустройството се извършва по зададена 
европейска програма. Макар да не е открит досе-
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га план на София от периода до Освобождението, 
според ст.н.с. арх. Д. Желева съществуват косве-
ни данни, че първият проект за устройството на 
града е замислен на базата на кадастрален план, 
реализиран от френски архитекти за отоманската 
администрация.
 Това е твърде логично, като се знае за нали-
чие на подобни опити при Русе и Пловдив. Об-
разът на тогавашната градоустройствена картина 
се основава на запазените фотоси, акварелите на 
Обербауер, живописта на Митов и Мърквичка, 
писмените сведения и пр. От скици и карти личи, 
че прокараните през 60-те години на ХIХ в. по 
времето на Мидхат паша звездовидно пет големи 
улици образуват скелетната конструкция на града 
и за тогавашните условия са наистина безукорни. 
Те продължават основните пътни артерии, влиза-
щи в града, преградени с врати – Нишкият път с 
Чукурската врата, Ломският – с Куршумлийската 
врата, Орханийският – с Чауш-пашовата врата 
и Кюстендилският – с Алкаларската врата (Фо-
тос 5).
 Първият регулационен план на столичния 
град от 1881 г. включва няколко основни харак-
теристики, които променят ориенталския градски 
модел спрямо европейските принципи и изисква-
ния на тогавашното време. София придобива ра-
диално-кръгова структура, чиито две главни оси 
изток–запад и север–юг се пресичат на площада 
при съборната църква „Св. Неделя“ – мястото на 
римския форум, както и техните продължения в 
петте изходни пътя от града. Центърът на град-
ското пространство се измества от турското пазар-
но-чаршийско ядро, свързано с Банския площад 
в близост до минералния извор, хамама и Баня 
баши джамия към голямото кръстовище и христи-
янската катедрала. Градът е заобиколен от обходна 
кръгова „Булевардна“ улица на мястото на отбра-
нителния военен окоп – хендека (Фотос 6).
 Улиците стават широки, прави и разграни-
чават правилни по форма квартали. По този повод 
арх. Д. Желева обобщава, че планирането на ново-
то ставане на столичния град през 80-те години на 
ХIХ в. следва образците на Париж, Виена и аме-
риканските нови градове, т.е. следва съвременна-
та урбанистична концепция и категорично се раз-
граничава от ориенталското минало. Паралелно 
се налага европейският модел на архитектурно 
обществено и частно строителство, както и есте-
тиката на модните стилове [10, с. 15 – 19]. 
 Най-мащабна е дейността по благоустрой-
ството на столичния град през петгодишното кме-
туване на радикалния Димитър Петков (ІХ.1888 – 

ІХ.1893) […] У нас днесъ всички се възхищаватъ 
от прозрението и мъжествената воля на бившия 
кмет Димитъръ Петковъ, който създаде „Мария 
Луиза“, бул. „Дондуков“, бул. „Патриарх Евти-
мий“ и пр. Съвременниците му обаче го считаха 
за луд и се питаха дали по тези улици ще се сеят 
картофи и зеленчуци, или ще се прекарватъ чар-
дите на града… (сп. Сердика, кн. 5/1940)… При 
неговото кметуване се прокараха и шосираха 
най-голямата частъ улици, площади и булеварди; 
направиха се двата великолепни мостове; снабди 
се града с достатъчно количество вода, посред-
ствомъ железни тръби, поставиха се четири из-
ящни шадравани изъ града, направи се нова гради-
на при гарата на железницата, а пред Палата, се 
украси съ два хубави павилиони; построиха се де-
вет здания за първоначални училища… Днесъ, над 
развалините на предишните стари, гнили дърве-
ни къщи, съ издигнати грамадни, великолепни, со-
лидни здания и монументални постройки; дълги 
и прави улици, прекрасни булеварди, площади и 
градини, които привличат вниманието на вся-
кой пришелецъ и даватъ на столицата изгледъ на 
единъ прекрасенъ Европейски градъ […] (Фотос 7) 
[11, с. 12 – 13].
 Суперцентърът се развива около Двореца и 
по бул. „Цар Освободител“, обозначен от жълти-
те павета – символ на власт, естетика и лукс (1907  
–1909), тъй като в България не е усвоена направата 
на керамични павета, ангажирано е специализира-
но предприятие в Австро-Унгария, което ги про-
извежда от варовика „мергел“, известен в Унгария 
под името „марга“, изкопаван в мина край Будапе-
ща. Мергелът се стрива на прах, формува се и се 
изпича в специални пещи при температура 1300 
градуса) [12]. Ситито е представено от админи-
стративно-търговския център – пл. „Св. Неделя“, 
Баня-баши, бул. Цар Освободител, бул. Княз Дон-
дуков, ул. Търговска, Леге, Алабин до 1910 г., раз-
ширен по ул. Цар Симеон, бул. Фердинанд, Солун, 
Хр. Ботев.
 […] Наистина, интересна беше тая сто-
лица, свенлива като чувствителен юноша и в съ-
щото време самоуверена, миниатюрна столица, 
– споделя своите впечатления от София до войни-
те писателят Константин Константинов – с около 
петдесет-шейсет хиляди жители, с тоя смешни-
чък булевард, дълъг не повече от пет-шестсто-
тин метра, незастроен в по-голямата си част, 
а в останалата със здания (допреди трийсетина 
години), не по-високи от два етажа, с едно трам-
вайче – „Военно училище“, което дрънкаше меж-
ду тях, завиваше към улица „Шипка“ и спираше 
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при моста на канала; с най-скъпия  керамичен па-
важ, който започваше от площад „Александър“ 
и свършваше до паметника и дето всяка вечер се 
точеха, досъщ като в провинциално градче, вър-
волица софиянци от най-различни обществени 
среди, които сякаш мълчаливо се бяха споразуме-

ли за местата си – аристокрацията, парична и 
духовна, по левия тротоар, водещ към градината, 
останалите – по десния. В тая жива всекидневна 
лента на привечерните или предиобедните часове 
човек действително можеше да види всички зна-
менитости на страната… 
 Това не беше, разбира се, „Невски прос-
пект“, нито „Шанз-Елизе“, не беше „Унтер ден 
Линден“, нито кой и да е друг знаменит булевард 
в някой от големите световни центрове. Ала все 
пак тая по-широчка от другите улици, трасирана 
още в първите години след Освобождението, бе 
кръстена с гръмкото име  „булевард“, за да ѝ се 
даде по-голяма тежест. И повече от седем десе-
тилетия тя остана гръбнакът на една столица, 
сегашното лице на която е като портрет на чо-
век, в който едва-едва се долавят някакви далеч-
ни, смътно познати черти…
 В това ограничено пространство (не по-го-
лямо навярно от един-два квадратни километра) 
се решаваха политическите и културните въпро-
си, чертаеше се бъдещето на страната, кипеше 
една сгъстена духовна дейност, устремена да 
върви в крак с другите, по-стари нации […] (Фо-
тоси 8 и 9) [13, с. 275, с. 279].
 Въпросът за герб на София е обсъждан в 
градското общинско управление почти ведна-
га след освобождението на града, но без да има 
конкретно продължение. Отново е поставен през 
1886 г. по повод писмото на Густав Алтенбургер от 
Будапеща до кмета на София във връзка с подгот-

         Фотос 8. Бул. „Цар Освободител“, поглед 
         към Военния клуб, началото на ХХ в.

 Фотос 9. Народното събрание, поглед от 
 паметника „Цар Освободител“,  
 началото на ХХ в.

вяната от него за печат книга за гербовете на дър-
жавите и техните столици. В отговор още същата 
година е изработен проект за герб на столицата 
София по западноевропейски образец. В испански 
щит на синьо поле е изобразена крепостна стена с 
порта и две кули, а в малък щит между кулите на 

червено поле е изобразен основният символ – зла-
тен коронован лъв. Над щита е поставена княже-
ска (курфюрска) корона. Предложеният проект е 
отхвърлен и поради това остава анонимен. [14, с. 
66].
 След 14 години прекъсване София придоби-
ва нов шанс да се сдобие с герб заради участието 
си в Световното изложение в Париж през 1900 г. 
България се подготвя още от 1897 г. за участие на 
световния икономически форум със свой пави-
лион. Доброто представяне на страната, отскоро 
получила своята независимост, е изключително 
важно за създаването на международни контакти 
и утвърждаването на процеса на индустриално-
то, земеделското и културното ѝ развитие. През 
пролетта на 1897 г. българското правителство на-
значава комисия от десет души, на която възлага 
задачата „да определи какво трябва България да 
изложи, за да не се изложи“. По решение на орга-
низационния комитет на изложението всяка стра-
на следва да предостави герба на своята столица, 
за да бъдат събрани и показани гербовете на всич-
ки страни участнички в Дома на инвалидите във 
френската столица. Това затруднява София, която 
до този момент няма свой герб, но всички са на 
мнение, че създаването на такъв ще е от полза за 
подобаващото представяне на България със своята 
столица София пред света. Комисията по украсата 
на българския павилион в Париж възлага на своя 
член Иван Мърквичка (директор на Рисувалното 
училище – днес Национална художествена ака-
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демия) да проучи съвместно с Вацлав Добруски 
(директор на Народния музей – днес Национа-
лен археологически музей) въпроса за създаване 
на герб на българската столица. Още в началото 
възниква идеята за бъдещия „знак“ на София да 
бъде избрана комбинация от „старите паметници“ 
на града. В оформилата се комисия за решаване 
на вида на герба се включва и тогавашният кмет 
– Христо Попов, а самото художествено и цветово 
оформление се поверява на студента от Рисувал-
ното училище Хараламби Тачев1 (Фотос 10).
 За кратък период от време са композира-
ни 12 скици, от които комисията избира една и я 
предлага за одобрение на софийските общински 
съветници. На 17 март 1900 г. се провежда засе-
дание на Софийското градско общинско управле-
ние, на което се представя и дискутира избраният 

проект за герб. Проектът е приет сравнително без-
проблемно, като основно влияние оказва инфор-
мацията, че той вече е одобрен от самия княз Фер-
динанд I. 
 Одобреният проект е с подписа на Харалам-
би Тачев от 5.02.1900 г. и на кмета Христо Попов 
(Фотос 11) от 7.02.1900 г. Хонорарът от 200 лв. е 
любопитна подробност, която не може да отрази 
истинската стойност на сътворения от студента 

1Хараламби Тачев (1875 – 1944). Като ученик в Пловдивската гимназия учи рисуване при И. Мърквичка. През 1900 г. 
завършва първия общ курс, като продължава в специалния – декоративно изкуство, а през 1902 г. – първия випуск на 
Държавното рисувално училище в София при преподавателите И. Мърквичка, Р. Улрих, А. Митов, Б. Шац. Той е първи-
ят български художник-декоратор, възкресил стария български орнамент в декоративното изкуство. Един от основате-
лите и пръв председател на дружество „Съвременно изкуство“ (1903). От 1910 г. е професор по декоративно изкуство, 
българска орнаментика и стилознание в Държавното художествено-индустриалното училище в София. Оформител е 
на българските павилиони на 9 международни изложения (Лиеж, 1905; Милано, 1906; Лондон, 1907 и др.). По негови 
проекти са изработени фасадите и вътрешната украса на много обществени сгради (храм-паметника „Св. Александър 
Невски“, „Врана“, купола на Духовната академия „Св. Климент Охридски“, мозайките на Софийските минерални бани 
и Синодалната палата в София и др. Художник е на гербовете на София (1900) и Габрово. Създава ректорската огърли-
ца на Софийския университет през 1934 г. Неговото творчество отразява своеобразното проникване в съществуващата 
нагласа към света на модерното от началото на ХХ в.

Фотос 10. Хараламби Тачев                    Фотос 11. Христо Попов

Хараламби Тачев герб на столичния град. 
 […] Повод да се снабди и София с герб бе 
Всемирното изложение в Париж през лятото 
на 1900 г., в което взе участие и България – раз-
казва авторът по молба на Александър Балабанов 
години по-късно – Екзекутивният комитет при 
това изложение поиска и от нашата столица 
да представи един екземпляр от герба си, кой-
то да постави в тамошната тържествена зала 
[...] 
 Тогава кмет на града бе г. Хр. Попов. Набър-
зо той повика г. Мърквичка, директор на Рисувал-
ното училище, г. Добруски, директор на Народ-
ния музей, и мен. Събрахме материал в свързка с 
историята на града и са възложи на мен да изра-
ботя герба. Установих формата на щита, разде-
лих го на четири полета (‚ecartel ‚е – geviert), като 

запазих горните две (шефското място) за тези 
сюжети, които биха изказали името на града, а 
долните две – за другите сюжети, характерни за 
града. В горното дясно поле (в гербовете страни-
те са лява и дясна като у човека) поставих образа 
ULPIA SERDICA – зает от една антична монета, 
за да подскаже старото име на София – Сердика; 
в горното ляво поле поставих църквата „Св. Со-
фия“, от която столицата е добила сегашното 
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си име; в долното дясно поле – Витоша, вековни-
ят свидетел на исторически събития; в долното 
ляво – златен балдахин, под който е изобразена 
статуята на Apollo Medicus – като персонифи-
кация на минералните извори в и около София. И 
този сюжет е от една антична монета. 
 По това време, когато работех герба, г. До-
бруски ми показа едно медалъонче, намерено при 
разкопките на Трапезица – В. Търново. На него бе 
изобразен един лъв в скачащо положение и едно 
малко лъвче под него – върху червен емайл. Взех 

големия лъв и го поставих върху отделно щитче, 
което сложих в средата на общия щит – в сърце-
вината (dans I‘abime), както се изразяват херал-
диците. Този мотив служи и да подчертае, че Со-
фия е приемница на старата столица В. Търново. 
Над щита поставих зидова корона – couronne 
murale – Wandkrone, каквато имат право да но-
сят само градските гербове. Княз Фердинанд – 
голям познавач на хералдическото изкуство, го 
много хареса и утвърди. От него се направи копие 
и се изпрати в Париж; [...] [15, с. 128 – 129].
 Самият подход при проектирането и съста-
вянето на композиция от изображения на старини 
в герба на София е съобразен в графичния изказ в 
съзвучие с модерната за времето сецесионна есте-
тика. 
 Окончателно одобреният проект с указ № 
115 от 24 април 1900 г. въвежда след кратък текст 
описанието от протокола на градския съвет от 17 
март 1900 г.:
 „Нашата столица да има особен знак (герб), 
който да бъде поставен в общинския печат и на 
знамето, което се въздига върху градския дом, 

както и във всички места, гдето е прието да се 
турят градски гербове. 
 ...един щит разделен на четири полета, вър-
ху които има една зъбчата корона, изобразяваща 
Стара планина, Витоша, Люлин, отрогите (раз-
клоненията) на Рила и Средна гора във формата 
на крепост. На горното ляво поле на щита е из-
образена женска глава с корона от две зъбчати 
кули. Фонът е червен, а главата – бяла. Под този 
образ на второто поле се откроява образът на 
планината Витоша със зелена боя, а небето във 

вид на сребърен фон. От горната дясна страна 
– изображение на главната фасада на старата 
черква „Св. София“ в пембян (розов) цвят на зла-
тен фон. Под нея на син фон е Аполонус Медикус 
– изображение на софийските минерални бани в 
златен цвят. В средата на тези четири полета, в 
един по-малък щит, с боя на кръв, златен разярен 
лъв (Български герб)“.
 Хараламби Тачев разделя щита на четири, 
като определя горните две полета за картини, под-
сказващи името на града, а долните две за сюжети, 
характерни за София. (Фотоси 12, 13). В горното 
ляво поле е изобразен образът на богиня Тюхе 
(Фотоси 14, 15), зает от антична монета, за да под-
скаже старото име на София – Сердика.
 Намерени са много и различни антични мо-
нети от този период, но е избрана именно тази, 
защото под образа на богинята е съществувал над-
пис: „Сердика“, а и женският образ подхожда на 
името на града, което е женско. Монетата, откъде-
то е взет образът, е от времето на император Сеп-
тимий Север. Лицевата страна е с образ на съпру-
гата му – императрица Юлия Домна, а обратната 

Фотос 12. Гербът с подписите   
на Х. Тачев и Хр. Попов,
февруари 1900 

Фотос 13. Гербът върху Халите, 1909, без девиз



44 НАУКА – кн. 3/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

ПОГЛЕД	КЪМ	МИНАЛОТО

страна на монетата показва профила на римската 
богиня на щастливата съдба, щастието и благо-
денствието Фортуна, която в класическо време се 

идентифицира с гръцката Тюхе. Почитала се е като 
покровителка на дадено място или селище (боги-
ня на градовете) и се е изобразявала с покривало 
на главата и корона във вид на крепостни стени с 
кули, често и сляпа. Известна е като покровителка 
на Александрия и Антиохия. (Фотоси 14, 15).
 В  долната лява половина на герба е изобра-
зена планината Витоша като символ за нещо не-
преходно и непроменено през всичките периоди 
от съществуването на града. Образът е заимстван 
отново от антична монета, на която има изображе-
ние на старец, държащ в ръка стомна, от която се 
излива вода – алегория на река Искър. Този старец 
е подпрян на планина, очертанията на която при-
личат на Витоша. Очертанията на планината са 

Фотос 14. Тюхе, гръцка драхма Фотос 15. Тюхе, монета Улпия Сердика

Фотос 16. Църквата „Св. София“ в сецесионова ин-
терпретация на Х. Тачев

гледани от север-североизток и вероятно са взети 
от някоя снимка.
 В горния десен участък на герба на София 
е показан изглед откъм източната, олтарна страна 
на църквата „Света София“, за която се приема, че 
е дала днешното име на столицата (Фотос 16).
 Църквата, посветена на Светата Премъдрост 

Божия, е най-забележителният запазен паметник 
от ранно-християнската епоха. През IV в. на мяс-
тото ѝ е съществувал голям некропол с гробищен 

параклис. Сегашната църква е строена вероятно в 
края на V или в началото на VI в. Нейното изграж-
дане е свързано с последния разцвет на Сердика. 
Издигаща се на най-високото място в града, по-
степенно тя става негов символ, а после му дава 
и името си. Превърната в джамия през XVI в., тя 
е полуразрушена от земетресението през 1858 г. 
След Освобождението, проучвана и реставрирана 
през второто десетилетие на XX в., днес църквата 
„Св. София“ е културен паметник, свързан с исто-
рията на града. 
 В долния десен ъгъл на герба е намерил мяс-
то сюжетът от още една монета на Улпия Сердика, 
представляващ символично отражение на софий-
ските минерални извори и бани, превърнати през 
римско време в култ. 
 При минералните извори са били построе-
ни храмове-лечебници, посветени на носещите 
здраве божества. Именно такъв храм, посветен на 
Аполон Медикус (Лечител) и изобразен на моне-
та също с надпис: „Улпия Сердика“ (Фотос 17), е 
послужил за идея при създаването в герба на Со-
фия на символа на балнеолечението в града. Проф. 
Тодор Герасимов приема, че храмът действително 
е съществувал и се е намирал в някаква свещена 
горичка (двете дръвчета около храма). Отличавал 
се е с оригиналната си форма: върху висока шес-
тоъгълна основа шест колони крепят конически 
покрив. Между колоните е показана статуя, веро-
ятно също съществувала, на Аполон като лечител. 
Богът, виждащ се от всички страни, е представен 
гол, облегнат с дясната ръка на тояга, около която 
е увита змия. Лявата му ръка е опряна на хълбока. 
До него се вижда дребна фигурка на Ерос с факла 
във вдигната дясна ръка (фигурката я няма на гер-
ба). Предполага се, че това представяне на Аполон 
с атрибутите на Асклепий (тоягата със змията), 
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което не се среща в други образи на божества в 
Тракия, е плод на келтско влияние и представлява 
култов образ на келтския бог, покровител на леко-
витите минерални води.
 В отделния по-малък щит по средата на гер-

Тюхе е може би единственият оцелял образ, да-
ващ по-конкретна представа за крепостната стена 
на София, по който са правени реконструкциите 
на средновековния град. Надписите, открити при 
разкопките на портите на стените на крепостта 

Фотос 17. Монета от Улпия Сердика с Аполон 
Медикус

                        Фотос 18. Лъвът от Трапезица

ба е изобразен лъв (Фотос 18), който е символ на 
приемствеността на столицата. Образът е заим-
стван от древен медальон, намерен при разкопки 
във Велико Търново.
  Този медальон е имал тъмночервен емайл 
и вътре в него два лъва – единият голям, а другият 
малък. Заедно с този медальон са били намерени 
и две монети, от едната страна на които е имало 
образ на лъв. Монетите изглежда са били на цар 
Йоан Шишман. Докато те обаче са истински бъл-
гарски, то медальонът се приема, че има чуждес-
транен произход и най-вероятно е принадлежал на 
някой френски рицар, убит или пленен при бит-
ките на българите с кръстоносците през първата 
половина на ХІІІ в. Медальонът е удивителен с 
това, че лъвовете са в хералдична поза, а цвето-
вото решение е същото като на герба на България 
според Търновската конституция: златен лъв на 
тъмночервено поле. По аналогичен начин го пре-
дава и Хараламби Тачев върху герба на София. 
Така наложеният щит в него носи идейна връзка 
със старата българска столица Търново и герба на 
България.
 „Над щита поставих зидова корона, каква-
то имат право да носят само градските гербове“ 
– е записано в спомените на Х. Тачев. В тези думи 
е изразено едно задължително за хералдиката пра-
вило. Може само да се добави уточнението, че ко-
рона с три кули се поставя на герба на град, имащ 
под 100 000 жители. В това отношение днешният 
символ на българската столица, която е вече мили-
онен град, подвежда: за градове с население над 
100 000 души зидовата корона в герба на града 
е с пет кули. Сердикийската монета с образа на 

Сердика, сочат, че те са били построени през 70-те 
години на ІІ в. при управлението на Марк Аврелий 
и Луций Вер. Скоро след завладяването на гра-
да оцелелите участъци от стените са разрушени 
от турските власти, но останките не са могли да 
бъдат напълно заличени. Йозеф Обербауер в на-
чалото на ХХ в. прави реконструкция на вида на 
северната част на крепостната стена на Сердика и 
я рисува като част от пейзажа на града. Разкопките 
по-късно вече доказват, че тази корона, станала и 
част от герба на София, няма географски характер, 
а е чисто строителен елемент, свързан със защит-
ната система на средновековния град.
 През 1911 г. Хараламби Тачев добавя към 
герба лентата с девиза „Расте, но не старее“. Пър-
воначално текстът е бил „Расте, не старее“, заим-
стван от девиза на герба на Париж – „Fluctuat nec 
mergifuz“ („Плава, не потъва“). Когато кмет е Ради 
Радев (1915 – 1918) обаче, някой преброил букви-
те и казал, че са тринадесет, затова се решило да 
се прибави „но“ и буквите да станат петнадесет. 
Двете лаврови клонки, по една от дясно и ляво на 
герба, са вмъкнати пак от Х. Тачев през 1928 г., по 
време на кметуването на генерал Владимир Вазов 
(1926 – 1931). Идеята е с вечната си зеленина и 
като символ на победителите, лавровите листа да 
символизират младост, постоянство и успех [16].
 Непосредствено след 9 септември 1944 г. в 
герба на София е направена само езикова коре-
кция в текста на девиза. През 1945 г. се провежда 
реформа в българския език, като е премахната бук-
вата „Ѣ“ – така нареченото „е двойно“, и „старѢе“ 
– става „старее“.  
 През 60-те години на миналия век интересна 
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трактовка на герба на София предлага народният 
художник Стефан Кънчев. Прочут със своето уме-
ние в стилизацията, като вижда, че върху мини-
атюрните художествени изображения, каквито са 
запазеният знак, пощенската марка и др., някои 
от елементите на софийския герб не могат да се 
възпроизведат, Кънчев изобразява в него вместо 
храма със статуята на Аполон, нещо като беседка 
с бликащ фонтан.
 Останалите елементи също са силно стили-
зирани, а короната на Тюхе е с три кули (вместо 
две), като короната над герба. Стефан Кънчев е 
художникът, създал най-много изображения на 
столичния герб във вариантите му преди и след 
1974 г., главно върху пощенски марки, пликове, 
покани, грамоти. 

ния френски философ и социолог Жил Липовецки 
с извънмерно разрастване, хаотично интензивно 
застрояване, несполучливи архитектурни експе-
рименти, задръствания, пренаселеност, нашест-
вия на мигранти, замърсеност на въздуха и прос-
транството, прекалени крайности, стихийност, 
спонтанност, графити, постери, стрийт арт, кич, 
улични инсталации, живи скулптури и пр.) [18], 
като се стреми да запази своите непреходни цен-
ности, които я правят европейски столичен град 
с впечатляваща антична култура, историческо ми-
нало и надежда за перспективно бъдеще. 

 През 1974 г. художникът Иван Радев прави 
нови съществени корекции в герба на София, като 
променя цветовете и добавя един нов елемент – 
петолъчката, неизменен символ на социализма. 
Със заемането на петолъчната звезда от герба на 
Народна република България и поставянето ѝ в 
центъра на крепостната стена – корона на герба на 
София, се подчертава, че градът вече е социалис-
тическа столица. Цветовата гама е сведена само до 
златно, червено и синьо – последните два цвята са 
характерни за времето на социализма. 
  На 7 ноември 1991 г. кметът на София Алек-
сандър Янчулев (1991 – 1995) със заповед възста-
новява герба на столицата в първоначалния му вид 
от 1928 г. [17] (Фотоси 19, 20, 21) [18].
 Днес София заема 162 кв. км площ и има на-
селение над 1 096 389 души (2001), което с при-
ходящите нараства с повече от 50%. Администра-
тивно е разделена на 24 района. 
 Вярна на девиза си, София вече 140 години 
расте, променя се –  от началото на ХХІ в. в уни-
сон с тенденциите на постмодерността (хипермо-
дерните времена, отличаващи се според  извест-
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GROWING BUT NOT AGING – THE CAPITAL SOFIA AT 140 YEARS 
WITH EIGHT THOUSAND HISTORY

Tzweta Todorova
Abstract
 Geographically, the shortest land route between the central territories of Europe and Asia is the natural diagonal 
northwest – southeast, passing through the Balkan Peninsula and crossing the Sofia Field. Another important road, 
descending from the north, crosses the same place and directs itself to the world of the Mediterranean. At this 
crossroads for centuries and millennia lives the city, whose successor is the capital Sofia. Life in this place has been 
more than 8,000 years old, and the city created by the Thracian tribe serdis has been in existence for more than two 
millennia. 
 The future metropolitan city welcomes the Liberation (January 4, 1878) as a fallen, semi-oriental city left by 
the Turkish population, with about 12,000 inhabitants and a built-up area of 2.8 sq. km. It was only at the end of 
1880 that it had a modest number of 20,501 people. In the late 1930s big Sofia occupies an area of about 45 sq. km 
and a population of nearly 300,000 people.
 The choice of Sofia for a metropolitan city is indisputable, although it is not the first city of the country. 
The issue of Sofia‘s coat of arms was discussed in the city‘s municipal government almost immediately after the 
liberation of the city, but without a specific continuation.
 Sofia has a new chance to get a coat of arms because of its participation at the World Exhibition in Paris in 
1900.
 The Commission for the Decoration of the Bulgarian Pavilion in Paris instructs its member Ivan Murquychka 
(Director of the School of Painting – today National Academy of Arts) to jointly explore with Vaclav Dobrusky 
(Director of the National Museum – today National Archaeological Museum) the question of creating a coat of arms 
of the Bulgarian capital. From the very beginning, the idea of the future „sign“ of Sofia emerged to be a combination 
of the „old monuments“ of the city. In the formed committee for solving the type of coat of arms is included also the 
then mayor – Hristo Popov, and the artistic and coloring itself is entrusted to the student from the Haralambi Tachev 
School of Painting.
 The coat represents a shield divided into four fields on which there is a toothed crown depicting Stara Planina, 
Vitosha, Lyulin, the branching of Rila and Sredna Gora in the form of a fortress. On the top left of the shield is a 
female head with a crown of two toothed towers. The background is red and the head is white. Below this image 
of the second field stands out the image of Mount Vitosha with green paint and the sky in the form of a silver 
background. In 1911 Haralambi Tachev adds to the coat of arms the motto „Grow but not aging“.
Key words: Sofia, capital, coat of arms, metropolitan city, old monuments



НАУКА – кн. 3/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

48

ПОГЛЕД	КЪМ	МИНАЛОТО

 На 15 май 2019 г. в Националния археоло-
гически институт с музей при БАН (НАИМ при 
БАН) беше открита изложбата „Цветни картини от 
Древен Рим: мозайки от Капитолийските музеи“. 
Организатори са Италианският културен институт 
в София, НАИМ – БАН и Капитолийските музеи в 
Рим. По този повод Н.Пр. Стефано Балди, посла-
ник на Р Италия в България, отбеляза: „Това съби-
тие е израз на отличните двустранни отношения 
между Италия и България и на общите ценности, 
които нашите страни споделят“ и добави: „За мен 
е чест да представим тези уникални мозайки, кои-
то за първи път ще бъдат изложени извън Рим“.
 Сбирката от римски мозайки, част от колек-
цията на Община Рим, се формира в рамките на 
няколко десетилетия от края на XIX и началото на 
ХХ в. в резултат от дейностите, инициирани непо-
средствено след обявяването на Рим за новата сто-
лица на Кралство Италия. През тези години при 
строителни работи по инфраструктурата на града, 
наред с много други културни ценности от импе-
раторската епоха, били открити и значителен брой 
мозайки, които били вдигани от първоначалните 
им места. Поради недостига на подходящи излож-
бени пространства обаче само малки части от тях 
са излагани в музеи [3, c. 21].
 Изложбата „Цветни картини от Древен Рим: 
мозайки от Капитолийските музеи“ в Национал-
ния археологически музей включва наскоро рес-
таврирани мозайки, които илюстрират основни 
видове и техники, прилагани от времето на Рим-
ската република до късния императорски период. 
Сред експонатите са и някои забележителни твор-
би, създадени по специална поръчка – пристанищ-
на сцена, план на римски терми и многоцветна 
мозайка с пауни. Те са свидетелства за изключи-
телната прецизност, широкия спектър на работа и 
творческия капацитет на римските мозаечни рабо-
тилници [3, c. 36].
 Акцент в изложбата е мащабното стенно 
пано със сцена на кораб, който отплава от приста-
нище, идентифицирано благодарение на фара като 
това на Александрия (Фигура 1). Открито в края 
на XIX в. в района на Палацо Роспильози на скло-

на на хълма Квиринал, паното заемало централно 
място в декорацията на криптопортик (закрит про-
ход) към голям частен имот, собственост на пред-
ставител на римската аристокрация [2, c. 71 – 72].

МОЗАЙКИТЕ ОТ КОЛЕКЦИИТЕ НА КАПИТОЛИЙСКИТЕ 
МУЗЕИ, ПРЕДСТАВЕНИ 

В НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ 
ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ БАН

Слава Василева,
НАИМ – БАН

Фигура 1. Многоцветна стенна мозайка с кораб и 
фар. Края на II – началото на III в. Открита в Рим 
през 1876 г. при изкопни работи по „Виа Национале“, 
в градината на Палацо Роспильози Палавичини. Из-
работена е от тесери от варовик и стъкло в различни 
цветове. Великолепна стенна мозайка е украсявала 
криптопортик в имение на Квиринал, принадлежало 
вероятно на Клавдий Клавдиан – виден римлянин от 
африкански произход, заемал редица политически 
постове по времето на император Септимий Се-
вер. Сцената на отплаване на кораб от пристанище, 
с платно, издуто от вятъра, и моряци, заети с раз-
лични дейности, е изобразена с голямо изящество и 
внимание към детайлите. Някои учени смятат, че е 
представено пристанището на Александрия заради 
особената структура на фара и аркадите, които се от-
варят към кея [2, c. 71 –72,  c. 108]. Снимка: Дзено 
Колантони, фотоархив на Капитолийските музеи

 Мозаечната техника е добре представена в 
писмените източници. Сведенията, които се от-
криват у Плиний и Витрувий, са потвърдени и от 
изследванията на археолози и реставратори. Пре-
ди полагането на мозайката се оформяли няколко 
последователни слоя. Най-долният (лат. statumen) 
е съставен от ред големи камъни, свързани с мал-
ко вар за постигане на дренажен ефект. Вторият 
пласт от вар и малки камъчета и/или парчета тухла 



НАУКА – кн. 3/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

49

ПОГЛЕД	КЪМ	МИНАЛОТО

(rudus) е следван от трети, само от вар и поцолан 
(nucleus). Върху него били редени кубчетата на 
мозайката (тесери), прикрепвани със смес от вар и 
мраморен прах. Украсата следвала предварително 
изработена схема. За трасирането на геометрични-
те мотиви били използвани набити въженца или 
метални елементи, а за оформянето на по-сложни 
композиции и фигурални сцени – рисувани върху 
основата многоцветни полета. Стенните мозайки 
почти винаги са съставени от тесери от цветно 
стъкло или стъклена паста, предпочитани заради 
лекотата им и възможността за по-добро прикреп-
ване. Често те били комбинирани с рамки или кор-
низи от мидени черупки и раковини [3, c. 33 – 34].
 В периода на Римската република се нала-
гат подови настилки от кубични или продълговати 
тесери (последните били подреждани така, че на-
подобявали плетка на кошница), които образували 
контрастни геометрични мотиви на черен или бял 
фон. В по-представителните помещения настил-
ките били обогатявани с люспи от цветен мрамор 
или са оформяни изцяло от рязани плочки от мра-
мор (opus sectile). В геометричните композиции от 
това време се търси ефект на дълбочина чрез свет-
лосенки и игра с перспективата (Фигура 2). Често 
в центъра им се поставя картина – emblema: фино 

Фигура 2. Мозайка с многоцветни ромбове края на I 
в. пр.Хр. – началото на I в. сл.Хр.
Открита през 1869 г. в Рим, на ул. „Сан Никола да 
Толентино“ на Квиринал, мозайката е изящно из-
работена от тесери с малки размери от зелена лито-
марга (тип каолин), розов и червен варовик, черно 
стъкло, бардильо (сив мрамор), паломбино (бял мра-
мор), и туф. Предполага се, че комплексът, в който 
е открита, е бил част от представителна сграда в 
градините на Салустий, римски историк и политик 
от I век пр. Хр. Качествата на изпълнението на мо-
зайката потвърждава тезата за високопоставения й 
поръчител [2, c. 66 – 71, c. 82]. Снимка: фотоархив 
на Капитолийските музеи

изпълнена с флорални мотиви или митологични 
сцени, възпроизвеждащи живописни творби. Тези 
картини са изпълнени от тесери с много малки 
размери, често от стъклена паста в различни цве-
тове и нюанси, чрез които се предават полихром-
ните ефекти и светлосенките, постигани иначе 
при нанасяне с четка (Фигура 3) [1, c. 42 – 43].
 През императорската епоха, с увеличаването 
на площта, която покривали, геометричните ком-
позиции изгубили от визуалния си релефен ефект, 
но ставали все по-разнообразни, като често били 
заменяни с нови орнаментални или фигурални 
елементи. Темите били подбирани според функ-
цията на помещението, декоративните предпочи-
тания и въображението на поръчителите.
 През късния императорския период (ІІІ в.) 
подовите мозайки в големите обществени сгра-
ди добиват вид на декоративни килими, докато в 
частните домове те присъстват във второстепенни 
или преходни помещения, като при тях преоблада-
ва техниката opus sectile [6, c. 43 – 49].
 В античния свят се смятало, че свързаните 
със смъртта ритуали имат голямо значение за от-
въдния живот. Специално внимание се обръщало 
на гробното съоръжение и на подбора на декора-
тивните елементи, които обикновено предавали 
аспекти от задгробния живот или изтъквали до-
бродетелите на покойника. По-големите и влия-
телни семейства разполагали със зидани фамилни 
гробници, които – подобно на домовете – били ук-
расени с релефна декорация, стенописи и мозай-
ки.
 Такъв пример е мозайката с превъплътилия 
се в образа на бик Юпитер (Зевс), който похищава 
девойката Европа, понасяйки я на гръб. Тя покри-
вала пода на едно от помещенията на гробница в 
близост до Порта Сан Паоло в римския квартал 
Остиeнзе. Сцената е натоварена със символика-
та на съпружеска любов и непреходно щастие, 
олицетворявано от съпругата на Юпитер. Друга 
мозайка от некропола в същия район представя 
фрагмент от пасторална сцена. Лозата, извиваща 
се около херма, намеква за дионисовия характер 
на сцената с алюзия към отвъдния свят.
 Осмоъгълното пано с изображения на пауни 
се намирало в центъра на настилката на гробница 
на Апиевия път, в близост до Порта Сан Себастиа-
но. Паунът е алегория на прераждането и безсмър-
тието, поради цикличността, с която всяка пролет 
заедно с разцъфването на цветята птицата подме-
ня оперението на опашката си.
 Към по-семпъл тип спада мозайката с над-
пис за починалата Тимарета, поставена от нейните 
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родители. Към него не след дълго е добавено в съ-
кращение името на нейния съпруг. Не е изключе-
но Тимарета да е била робиня, предвид факта, че 
името ѝ не е засвидетелствано другаде в Рим. Това 
е ценен пример за своеобразния поглед, който мо-
зайките дават върху античното римско общество. 
Те свидетелстват за интересите и възможностите 
не само на аристокрацията, но и на средната град-
ска прослойка, на чиито изисквания ателиетата 
трябвало да откликват с достъпна продукция с до-
бри естетически качества [1, c. 57 – 60; 3, c. 27].
 Мозайките от Капитолийските музеи са съ-
пътствани от постерната изложба „Усет за разкош: 
Римски мозайки от България“, която показва едни 
от най-представителните римски мозайки от те-
риторията на България, датирани от втората поло-
вина на І в. сл. Хр. до около средата на V в. сл. 
Хр. Те са разкрити при археологически разкопки 
в известната Вила Армира при Ивайловград, вила 
№ 1 при Монтана, в постройки в големите град-

ски центрове от императорската епоха – Улпия 
Ескус, Марцианопол, Августа Траяна, Филипо-
пол, Пауталия, Никополис ад Нестум. Специален 
акцент от изложбата е фрагментът от мозаичния 
под на представителна сграда от Августа Траяна 
(Фигура 4), открита преди десет години при спа-
сителни разкопки в Стара Загора, която представя 
шествието на Дионис, богът на възраждащата се 
природа, виното и опиянението. Мозайките пред-
ставляват израз на възможностите и амбициите на 
римския провинциален елит, както и на стремежа 
им да следват водещите художествени тенденции 
на епохата по отношение на мозаечното изкуство.

Фигура 3. Многоцветна мозайка, изобразяваща ри-
болов, II в. Намерена през 1875 г. в Рим, между ули-
ците „Лабикана“ и „Мерулана“, близо до църквата 
„Санти Марчелино и Пиетро“. Тази особено ценна 
мозайка е оформена от много малки тесери от раз-
лични видове мрамор и варовик, както и от цветно 
стъкло. Силната мускулатура на двете голи мъжки 
фигури, които дърпат мрежите, е майсторски преда-
дена чрез светлосенките, получени от съчетаването 
на полихромни тесери. Запазеният фрагмент с изо-
бражения на рибари бил част от истинска мозаечна 
картина. Подобни „картини“ са изработвани предва-
рително върху керамична основа и в готов вид били 
монтирани в по-голямата мозаечна композиция, 
правена на място. Оскъдните данни за контекста на 
откриване в този случай не позволяват по-детайлна 
интерпретация на сцената [1, c. 120]. Снимка: фото-
архив на Капитолийските музеи

Фигура 4. Мозайка с дионисов тиас. Третата четвърт 
на IV в., вероятно от времето на император Юлиан 
Апостат (360 − 363 г.). Мозайката е открита през 
2009 − 2011 г. при спасителни археологически про-
учвания в северната част на античния град Августа 
Траяна. Най-вероятно е украсявала приемната зала 
на жилищна сграда с няколко помещения, просторен 
вътрешен двор и басейн. В края на VI в. или начало-
то на VII в. сградата е напълно разрушена. 
Изложеният фрагмент представя рядка по своите 
художествени качества сцена с танцуващи менади и 
сатир. За изработката на мозайката са използвани те-
сери от различни породи камък в петнадесет цветови 
нюанса. Сатирът в левия край е изобразен с венец на 
главата, наметнал леопардова кожа, а във вдигнатата 
си лява ръка държи овчарска гега. Женските фигури 
вляво от него са представени в грациозни движения, 
с музикални инструменти в ръце. Вероятно в север-
на посока сцената съдържа още две изображения. 
Тази неразкрита част от мозайката обаче попада в 
рамките на съседен частен имот [4]. Снимка: Цве-
тан Четъшки
 Постерната изложба стана възможна бла-
годарение на партньорската подкрепа на редица 
български музеи: РАМ Пловдив, РИМ Кюстен-
дил, РИМ Монтана, РИМ Плевен, РИМ София, 
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РИМ Стара Загора, Общински исторически музей 
Ивайловград и Музея на мозайките в Девня. Тя е 
част от честването на 150-годишнината на Българ-
ската академия на науките. 
 Изложбите могат да бъдат посетени в НАИМ 
при БАН от 16 май до 28 юли 2019 г. 
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MOSAICS FROM THE COLLECTIONS OF THE CAPITOLINE MUSEUMS PRESENTED IN THE 
NATIONAL ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE WITH MUSEUM – BAS

Slava Vasileva
Abstract
 The exhibition „Colourful visions of ancient Rome: Mosaics from the Capitoline Musems“ organized by the 
Italian Cultural Institute in Sofia, NAIM – BAS and the Capitoline Museums presents fragments from 21 mosaics 
from the 1st century BC until the 4th century AD that are exhibited for the first time outside Rome. They are 
discovered in the course of several decades in the late 19th and early 20th century in excavations during construction 
works on the infrastructure of the city after Rome was proclamed the new capital of the Kingdom of Italy.
 Along with the floor mosaics from private and public buildings, there are also wall mosaics typical for the 
region of Rome of the Imperial age. Among the exhibits there are remarkable works created on a special commission, 
such as the harbour scene. They reveal the exceptional precision and the creative capacity of the Roman mosaic 
workshops. The mosaics also offer a kind of a window on the ancient Roman society – a testimony to the interests 
and the means not only of the aristocracy but also of the middle urban class, the demands of which the workshops 
had to satisfy with affordable production of adequate esthetical quality.
 The Capitoline Museums’ mosaics are accompanied by the „Taste for luxury: Roman mosaics from Bulgaria“ 
poster exhibition which shows some of the most representative Roman mosaics found on the territory of Bulgaria 
dated from the second half of the 1st century to the middle of the 5th century AD. They were discovered during 
archaeological excavations in buildings in the major urban centers of the Imperial age – Ulpia Oescus, Marcianopolis, 
Augusta Trayana, Philippopolis, Pautalia, Nicopolis ad Nestum, and in countryside villas, such as Armira near 
Ivaylovgrad. A special part of the exhibition is a fragment of the mosaic floor of a residential building from Augusta 
Trayana, which presents the dancing companions of Dionysus, the god of reviving nature and wine.
 The exhibition is open for visits at NAIM – BAS till July 28, 2019.
Key words: ancient mosaics, ancient Rome, Capitoline Musems
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 От 1999 г. Министерството на образование-
то и науката е организатор на Национален конкурс 
„Млади таланти“. В стремежа и желанието си да 
подпомага младите научни таланти на България, 
Министерството над 20 години организира и про-
вежда този конкурс.
 Неговата цел е да дава стимул на младите 
хора с интерес към науката да развиват и изявя-
ват своите знания и умения. Конкурсът е част от 
съпътстващите инициативи на Рамковите програ-
ми за научни изследвания и иновации на Европей-
ския съюз.
 С удовлетворение можем да отбележим, че 
през годините наши представители са били носи-
тели на различни награди от Европейския конкурс 
– форум, в който стотици младежи от различни 
страни от Европа и от света влизат в благородно 
състезание на полето на научното познание.
 Участието на младите хора в подобен фор-
мат изяви ни вдъхва увереност, че конкурсът е фо-
рум, който ще продължава да привлича младите 
таланти на България, готови да поемат по пътя на 
неизвестните предизвикателства, в търсене и из-
следване на нови идеи във всички научни области. 
Още в края на 2018 г. с цел разширяване обхвата 
на участници от цялата страна бяха организира-
ни информационни дни за популяризирането на 
конкурса. Получи се един добър синхрон между 
МОН, БАН и Регионалните управления по места 
на съвместни събития в страната. И резултатите 
не закъсняха. 2019 е годината с най-много учас-
тници в конкурса от самото му учредяване. Бяха 
получени 48 проекта с над 71 участници от Со-
фия, Пловдив, Варна, Бургас, Кърджали, Русе и 
др.    

 В периода 17.04. – 18.04. по утвърден график 
участниците в конкурса представиха разработките 
си пред журито в Института по математика и ин-
форматика на БАН. 
  Церемонията по награждаването на финали-
стите в конкурса се проведе на 19 април  в Минис-
терството на образованието и науката.
 На първите три места в Националния кон-
курс „Млади таланти“ журито с председател проф. 
д.м.н. Емил Колев от Института по математика и 
информатика към БАН класира проектите: 
 1. „Разпределено създаване на алгоритми 
за машинно самообучение за блокчейн анализ“, 
област „Информатика“, с автор Звездин Бесара-
бов*, ученик в 12 кл. в Националната природо-ма-
тематическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, 
София.
 С проекта си Звездин разглежда създаване-
то на ефективни дълбоки невронни мрежи, кое-
то изисква многократна ръчна оптимизация на 
топологията и хиперпараметрите. Тази човешка 
намеса значително възпрепятства процеса. В това 
проучване се предлага протокол за блокчейн мре-
жа, който дава стимул на независими компютър-
ни системи да изпълняват NAS алгоритми и да 
се състезават в намирането на по-добри модели 
за даден проблем. Ако е имплементирана, такава 
система може да бъде автономен и подобряващ се 
източник на невронни модели, което значително 
да засили достъпа до изкуствен интелект за раз-
лични индустрии.
 2. „Идентифициране на мозъчни клетки по-
средством ненадзиравано машинно самообучение 
с автоенкодер и клъстеризация“, област „Биоло-
гия“, с автор Николай  Пашов, ученик в 12 кл. на 

Весела Василева,
държавен експерт в Дирекция „Наука“ – МОН,

зам.-национален организатор на  конкурса

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

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАДИ ТАЛАНТИ“ 
2019

*  С проекта си „Distributed Creation of Machine Learning Agents for Blockchain Analysis“ Звездин Бесарабов спечели три 
награди в най-големия ученически научен конкурс в света – Intel ISEF (12 – 17 май 2019 г., Финикс, Аризона, САЩ): на 
водещата хостинг компания GoDaddy, наградата за машинно обучение с практически и биоинженерни приложения на 
Фондацията за надареност и креативност на крал Абдулазис и неговата свита (Мохиба), както и наградата на Инополис, 
която се връчва за първи път на конкурса. Звездин Бесарабов участва на Intel ISEF за втори път, като миналата година 
в Питсбърг отново спечели награда на Мохиба.
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91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“, София. В това про-
учване се разработва unsupervised невронна мре-
жа, представляваща автоенкодер и клъстериращи 
слоеве, за класификация на типове мозъчни клет-
ки (по-конкретно типове неврони и микроглия). 
Входните данни се вкарват в автоенкодер, който 
цели да научи да извежда най-фундаментална-
та информация от входните данни, включително 
дали те съдържат клетка, след което се извършва 
клъстеризация на тази компресирана информа-
ция. Бъдещи подходи включват имплементацията 
на обособен клъстеризиращ метод и трениране на 
клъстеризацията и автоенкодера едновременно.Те 
могат да помогнат на адаптацията на клъстеризи-
рането.                      
 3. „Иновативен метод за прецизна оценка на 
човешката възраст, базиран на анализ на краниал-
ните шевове“, област „Медицина“, с автор Анд-
рей Гиздов, ученик в 11 кл. в Националната при-
родо-математическа гимназия „Акад. Любомир 
Чакалов“, София. Този проект цели с помощта на 
съвременна технология да се предостави автома-
тичен и обективен метод за възрастова оценка – 
важна характеристика от биологическия профил 
на базата на краниалните шевове (връзките между 
отделните черепни части). Зависимостта между 
затварянето на шевовете и физическата зрелост на 
индивид се е използвала от археолози и антропо-
лози за предсказване на възрастта при неиденти-
фицирани човешки останки. Съществуващите до 
момента техники, използващи затвореността на 
краниалните шевове за определяне на възрастта, 
често водят до големи неточности в получените 
предсказания и субективност в процеса на оценка 
на шева.
 Това са проектите, с които   България ще се 
представи на Европейското състезание за млади 
учени, на което за първи път сме домакини през 
септември тази година. Всеки проект получи и 
парична награда в размер на 1500 лв., осигурена 
от Министерството на образованието и науката и 
грамоти за отлично представяне.
 Журито връчи и три поощрителни награди. 
Техни носители са:   
 1.  Проект „Анализ на сложността на пълно 
хомоморфни криптографски схеми в имплемента-
ции на програми“ с автор Димитър Чакъров**, 
ученик в 11 кл. на Математическата гимназия 
„Акад. Кирил Попов“ – Пловдив.

 2.  Проект „Анализи на куц топ, спънат топ и 
други шахматни фигури“ с автор Иван Георгиев, 
ученик в 10 кл., от Софийска математическа гим-
назия „Паисий Хилендарски“.
 3. Проект „Акустични свойства и резонанс 
на бутилки и епруветки“ с автор Георги Иванов, 
ученик в 10 кл., от Софийска математическа гим-
назия „Паисий Хилендарски“.
 Тези отличия носят и парични награди в раз-
мер на 1000 лв. и  грамоти за отлично представяне.
 За участие в Световното  младежко научно 
изложение Europe EXPO SCIENCE, което ще се 
проведе от 22 до 28 септември  в Абу Даби, Обе-
динени Арабски емирства, бяха отличени: 

• „Модел за оценка на капиталови активи с 
разширение до екзогенно финансиране“ с авто-
ри Виктор Колев и  Стефан Хаджистойков, 
ученици в 10 кл. на Софийската математическа 
гимназия „Паисий Хилендарски“.
•   „Daedalus – процедурно генериране на 3D 
обекти с невронни мрежи“ с автор  Виктор Ве-
лев, ученик в 12 кл. на  Математическа гимна-
зия „Д-р Петър Берон“, Варна.
• „Четирикрак учебен робот с ниска себестой-
ност“ с  автор Йордан Цветков, ученик в 11 
кл. на  Математическа гимназия „Акад. Кирил 
Попов“ ,Пловдив.

 Журито взе решение  да присъди две награ-
ди  от по 500 лв. за участие в лятната изследова-
телска школа на Ученическия институт по мате-
матика и информатика на осмокласниците от МГ 
„Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив:
 1. Проект „Комбинаторни игри – NIM“ с ав-
тор Виктория Данаилова.
 2. Проект „Комбинаторни задачи“ с автор 
Емин Шукри Арифов. 
 Като във всяко състезание, всеки участник е 
с мотивацията за отлично представяне и класира-
не на челните места. И тази година след участието 
си в нашия конкурс се зародиха нови запознанства 
и приятелства, среща с партньори, за участие в 
други подобни младежки форуми. Защото от та-
къв формат състезания се „раждат“ и нови твор-
чески колективи, каквито примери има, зараждат 
се нови идеи и предложения за съвместни научни 
проекти. 

**С проекта си „Evaluation of the Complexity of Fully Homomorphic Encryption Schemes in Implementations of Programs“ 
най-младият участник в българския отбор в същия конкурс –  Димитър Чакъров, също спечели Наградата на Инополис. 
Неговата разработка се фокусира върху времето за изпълнение на алгоритми в хомоморфната криптография, която е 
един от водещите кандидати за теоретично сигурно дистанционно гласуване. 
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 Въведение
 За пръв път човешко творение, което из-
вършва суборбитален полет, е ракетата V-2 – 
„Vergeltungswaffe 2“. При първия успешен полет 
през 1942 г. тя прелита 192 km и достига височина 
90 km. Създаването ѝ е предвестник на настъпва-
щата космическа ера. На 20 февруари 1947 г. V-2  е 
изстреляна от Ню Мексико, САЩ, с цял контейнер 
плодови мушици на височина 109 km над Земята. 
Целта е да се изследва влиянието на ускорение-
то и  космическата радиацията върху живи съще-
ства. Мухите се приземяват невредими. Следват 
серия от експериментални космически полети с 
животни, които водят до първия успешен орбита-
лен полет на 12 април 1961 г., направен от Юрий 
Гагарин. Само месец след това на 5 май 1961 г. 
американският астронавт Алън Шепърд извърш-
ва първия суборбитален полет с ракетата-носител 
„Редстоун 3“, която извежда космическия кораб 
„Меркурий 3“  с капсула „Фрийдъм 7“ на балис-
тична траектория [1]. Капсулата достига височина 
приблизително 186,5 km и се приводнява в Атлан-
тическия океан на 486 km от точката на старта.
 1. Суборбитален космически полет
 Полет, при който се достига една от приети-
те „граници“ с Космоса [2] – линията на Карман 
(Фигура 1), и следва приземяване, е суборбитален. 
Траекторията на полета е балистична крива. През 
50-те години на миналия век американският ин-
женер Теодор фон Карман показва, че на височина 
100 km атмосферата е толкова разредена, че за да 
действат подемни сили на летателна машина, тя 
трябва да се движи със скорост, по-голяма от пър-
ва космическа. Тази област се намира в термосфе-
рата и се нарича линия на Карман. През 2018 г. C. 
McDowell [3], обосновавайки се математически, 
показва, че линията на Карман се намира на ви-
сочина 80 km над Земята и според американските 

стандарти полет, извършен над тази височина, е 
космически.

* Статията се базира на доклад, изнесен на Младежката научна сесия, организирана от СФБ и фондация „Еврика“, по 
време на 47-ата конференция по въпросите на обучението по физика (април, 2019).

Ас. Йорданка Енева, 
Айля Рагубова, Деница Симеонова, 

Радостин Михайлов,  Георги Върбанов – студенти,
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

ВЛИЯНИЕ НА УСКОРЕНИЯТА 
ВЪРХУ ФИЗИОЛОГИЯТА НА ЧОВЕКА

ПО ВРЕМЕ НА СУБОРБИТАЛЕН КОСМИЧЕСКИ ПОЛЕТ*

Фигура 1. Линия на Карман
 За да се извърши суборбитален космически 
полет, ракетата трябва да излети със скорост, по-
ниска от първа космическа ≈ 7,9 km/s.
 Скоростта на летателните средства се срав-
нява със скоростта на звука и за нейното измерва-
не се въвежда понятието число на Мах (Mach). То 
се означава с М и  е отношение на скоростта на 
дадено тяло Vт към скоростта на звука в средата 
Vs, в която то се движи. То е безразмерна величина 
и в зависимост от неговата стойност скоростите се 
разделят на: 

- дозвукова – при M < 1;
- звукова – при M = 1;
- околозвукова, когато 0,8 < M < 1,2;
- свръхзвукова, когато 1,2 < M < 5;
- хиперзвукова, когато M > 5.
 Летателните апарати за космически туризъм 
развиват свръхзвукова скорост до Mach 3, Mach 
4,5.
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 2. Полети за космически туризъм
 Фирмите, претенденти за космически тури-
зъм към настоящия момент,  са: „Virgin Galactic“, 
„Blue Origin“, „Space X“ и „Airbus“. Първите две 
компании имат осъществени експериментални су-
борбитални полети, а „Airbus“ само концепция за 
неговото извършване и разработен прототип на ле-
тателно средство. „Virgin Galactic“, „Blue Origin“ 
и „Airbus“ целят да осъществяват суборбитални 
космически полети, а „Space X“ има желание за 
междупланетен космически туризъм.
 Схемите на полета на „Virgin Galactic“ (Фи-
гура 2)  и „Airbus“ (Фигура 3) са еднотипни. Раз-
ликата е в това, че „Virgin Galactic“ използва са-
молет-носител „WhiteKnight Two“, който извежда 
кораба за многократна употреба „SpaceShip Two“ 
на височина около 13 km, където го освобождава, 
а „Airbus“ не предвижда такъв носител. Компани-
ята има изработен модел на самолет с два турбо-
витлови и един реактивен двигател. Летателното 
средство излита като самолет с тягата на турбо-
витловите двигатели до височина около 12 km. 
Пилотите и в двата случая включват реактивния 
двигател и средството се издига до 80 km от по-
върхността на Земята. На тази височина двигате-
лят се изключва и космолетът продължава дви-
жението си по инерция до най-високата точка на 
траекторията си. Пътниците изпадат в състояние 
на безтегловност, апаратът се обръща, така, че да 
се вижда кръглата форма на Земята. Хората мо-

гат да се насладят на безтегловността и красивата 
гледка. Следва свободно падане до определена ви-
сочина, където се включва турбовитлов двигател и 
подготовка за приземяване на летището.

Фигура 2. Схема на полета на компания 
„Virgin Galactic“

 За полетите „Blue Origin“ (Фигура 4) тества 
ракетата „New Shepard“, носеща името на първия 
американски космонавт – Алън Шепърд, осъщест-
вил първия суборбитален полет. Това е ракета с 
вертикално излитане и приземяване. Към горния 
ѝ край е прикачена капсула за шест пасажери. На 
около 100 km височина над Земята капсулата се 
отделя и осигурява престой в безтегловност за 
около 4 минути. След това започва да пада в ат-
мосферата и се приземява, използвайки парашу-
ти. Пътуването трае около 11 минути. Досега са 
направени 9 тестови излитания с три броя „New 
Shepard“, като всеки следващ е с подобрения на 
база събрания опит. При първия опит ракетата, 
която извежда капсулата в орбитата, не се при-
земява успешно. Останалите са успешни, като за 
някои полети е използвана една и съща ракета. В 
момента се конструира корабът „New Shepard“ 
4, който се планува за комерсиални полети през 
2019 г.
 3. Физиологично действие на ускорението
 Движението, което извършва летателното 
средство по време на полета, се извършва в три 
етапа – излитане, безтегловност и приземяване. 
По време на тези етапи физиологичното състоя-
ние на човешкия организъм, намиращ се в лета-
телното средство, се променя. Определяща роля за 
тази промяна има действието на инерчни сили. Те 
предизвикват преместване на подвижни съставки 
на тялото – кръв, лимфа, вътрешни органи, спря-
мо неподвижните. Настъпват деформации в посо-
ка, обратна на ускорението. Тези състояния се на-

Фигура 3.  Схема на полета на компания „Airbus“
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ричат претоварване. Претоварването η се измерва 
с отношението:

N/p  = η

1. Претоварването е в посока таз – глава и се нари-
ча отрицателно. Кръвта се движи от краката към 
главата. Силата на реакция на опората е по-мал-
ка от силата на тежестта. Човек се чувства по-

лек, стомахът му се измества нагоре. 
Кръвното налягане в главата се уве-
личава. Това води до загуба на зре-
нието – червена пелена, главоболие 
и загуба на съзнанието.
 Когато хората са в състояние на 
безтегловност, им се струва, че плу-
ват в пространството. То води до 
загуба на тренираност, намаляване 
на работоспособността, намаляване 
на мускулната маса, деминерализа-
ция на костите при по-дълъг престой 
и други негативни последици [5]. 
Прешлените се разширяват. Човеш-
кият ръст се увеличава. За избягване 

на негативните последствия се провеждат специ-
ални физически упражнения, използват се прето-
варващи костюми за натоварване на мускулите. 
При суборбиталните полети това състояние е мно-
го кратко и няма последствия. В нормални усло-
вия хидростатичното налягане на кръвта в горна-
та част на тялото е по-ниско, отколкото в долната. 
При безтегловност то е еднакво в цялото тяло и 
в горната част на главата е по-високо от обичай-
ното. Това води до усещане за тежест в главата и 
поява на оток на лицето. 
 Заключение
 Физиологичните и патофизиологичните 
процеси в човешкия организъм по време на субор-
битален полет са за кратко време и поносимостта 
към тях зависи от тренираността на организма. 
Това изисква постоянно поддържане на физиче-
ската подготовка на космонавтите и създаване 
на стандарти за пилоти на суборбитални полети, 
както и предварителна програма за тренировка на 
пътниците за известен период преди извършване 
на полета.
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Фигура 4. Схема на полета на компания 
„Blue Origin“
 При излитане η ˃ 1 космонавтът се чув-
ства по-тежък.  
 Претоварването се нарича глава – таз или 
положително претоварване. Очите се спускат на-
долу. Кръвта се оттича от главата към краката. 
Кръвното налягане спада, зрителната острота на-
малява. При положителни ускорения между 3 ɡ и 
4 ɡ се затруднява работата на мускулите, а при 5 
ɡ става невъзможно движението на тялото. Диша-
нето се затруднява. При по-големи положителни 
ускорения се загубва зрението (бяла пелена), на-
малява остротата на слуха [4]. При по-продължи-
телни или по-големи от 9 ɡ натоварвания може да 
се получи загуба на съзнание. За да се противо-
действа на изтичането на кръвта от горната част 
на тялото, се използва специално облекло, съдър-
жащо система от торбички в областта на корема 
и краката и надуваем колан. Чрез въздушен ком-
пресор се инжектира въздух в колана. Налягането 
в надуваемата част на колана се увеличава до 50 
– 100 mm Hg и след прекратяване на положител-
ното ускорение се освобождава автоматично. Фи-
зиологичното състояние на човек зависи не само 
от големината на претоварването, но и от неговата 
продължителност и положение на тялото. В кос-
мическата медицина за тренировка на хора към 
претоварване се използват големи центрофуги [5].  
Опората за човека е седалка с облегалка, наклонът 
на която може да се изменя. Това позволява да се 
създава различно претоварване.  
 При вертикално приземяване ускорение-
то на ракетата е в посока на земното ускорение и 
движението е в посока на силата на тежестта,  η ˂ 
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INFLUENCE OF ACCELERATIONS ON HUMAN PHYSIOLOGY 
DURING SUBORBITAL SPACE FLIGHT

Yordanka Eneva, Aylya Ragubova, Denitsa Simeonova,  Radostin Mihajlov, Georgi Varbanov
Abstract
  flight, at which the boundary with the space is reached, i.e. the Karman, line and then followed by landing, 
is suborbital. Over the past few years, experimental suborbital flights have been made for cosmic tourism. The 
companies doing such flights now are „Virgin Galactic“, „Blue Origin“, „Space X“ and „Airbus“. The рареr presents 
the flight patterns of „Virgin Galactic“, „Blue Origin“ and „Airbus“. It examines the three flight stages – take-off, 
weightlessness and landing and the physiological state of the human body through them. A determinant role for 
the physiological state is the effect of inertial forces. They cause movement of moving parts of the body – blood, 
lymph, internal organs to the immobile ones. In the body deformations are made in the opposite direction to the 
acceleration. These states are called overloading. The overload is measured with the ratio of the force of reaction 
N of the support to the body’s weight P. During take-off the ratio is greater than one. A person feels heavier, and 
the condition is a positive overload or head – pelvis. The eyes slide down. Blood drains from head to foot. Blood 
pressure in the head drops. In a vertical landing, the ratio is less than one. The overload is in the direction of the head 
and is called negative. Blood moves from leg to head. The person feels lighter, his stomach moves upwards. Blood 
pressure in the head increases. This can lead to loss of vision, headache and loss of consciousness. When people 
are in a state of weightlessness, they seem to swim in space. Long stays in this condition result in loss of exercise, 
decreased working capacity, decreased muscle mass, bone demineralization and other negative consequences. The 
vertebrae are expanding. Human growth is increasing. In suborbital flights, this state is a very short in time and has 
no consequences. Physiological and pathophysiological processes in the human body during suborbital flight are for 
a short time and their tolerance depends on the body‘s training.
Key words: suborbital, cosmic tourism, inertial forces, acceleration
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 Доброкачествената простатна хиперплазия 
(ДПХ) е заболяване с ненапълно изяснена етио-
логия и е с постоянно прогресиращ ход. Разраст-
вайки се, простатата притиска уретрата и затруд-
нява оттичането на урината. В клиничния случай 
се касае за мъж на 77 години, страдащ от ДПХ, 
с пълна ретенция на урината, уролитиаза и остра 
бъбречна недостатъчност. Пациентът претърпява 
хемодиализа, TUR-P и последваща супрапубична 
трансвезикална простатектомия.
 Напоследък във връзка с търговската рекла-
ма на лекарствени средства за профилактика на 
простатната хиперплазия във вестниците и по те-
левизията, непрекъснато се обръща внимание на 
мъжете до какви здравословни проблеми може да 
доведе занемаряването на консултациите с уролог 
още при първите смущения в уринирането. В тази 
публикация ще разкажем за един изключително 
тежък случай на немарлив пациент, когото в наша-
та клиника успяхме да върнем към живота. Нека 
обаче преди това хвърлим светлина върху същест-
вуващата научна дискусия в урологията, белязала 
битката с това заболяване от десетилетия насам.
 Простатната жлеза е част от мъжката пико-
чополова  система. В медицинските справочници 
се подчертав, че тази жлеза е с големина и форма 
на кестен  и се състои от три дяла (два странични 
и един среден). Тя обхваща началото на уретрата, 
която извежда урината от пикочния мехур до вър-
ха на пениса, т.е. в началото си уретрата премина-
ва през простатната жлеза.
 При някои мъже простатата нараства по раз-
мери и започва да притиска преминаващия през 
нея пикочен канал и причинява затруднение при 
уринирането. Простатната хиперплазия е заболя-
ване с постоянно прогресиращ ход. Данни за това 
заболяване датират още от 2000 г. пр.н.е. То е мно-
го често срещано заболяване особено при мъже 
над 50-годишна възраст. След тази възраст около 
30–40% от мъжете имат оплаквания, породени 
от увеличена простатна жлеза. След 60-годишна 

възраст 60% от мъжете са с увеличена простат-
на жлеза в някаква степен (нормална големина = 
2,5/2,5 cm). Около половината от тях се налага да 
бъдат лекувани, а около 40% да бъдат оперирани. 
 Малко история. За първи път Мерсие през 
1841 г. открива, че микционните смущения при 
мъже над 50-годишна възраст се дължат на увели-
чена простатна жлеза. Той дава наименованието 
hypertrophia glandulae prostatae.
 През 1940 г. Алберян и Цунеркамбян устано-
вяват, че аденомът (доброкачественото разраства-
не на простатата) не произхожда от glandulae 
prostatae, а от пери- и парауретралните жлези под 
шийката на мехура и trigonum vesicae urinariae, под 
лигавицата на pars prostatica urethrae. Растейки, 
аденомът избутва простатната жлеза и причинява 
хипертрофия. През последните години се говори 
за hyperplasia glandulae prostatae – съвременното 
наименование е бенигнена простатна хиперпла-
зия.
 Кратки сведения за етиологията на забо-
ляването: Тя не е напълно изяснена. Съществуват 
няколко теории по въпроса:
 1. Атеросклеротична теория на Гион (1900) 
– Adenoma gl. prostatae е една от изявите на гене-
рализирана атеросклероза на съдовете. При нея 
винаги има и атеросклерозни изменения в съдове-
те.
 2. Възпалителна теория на Сихановски 
(1911) – над 80% от болните с Adenoma gl. prostatae  
(ДПХ) са боледували от някакво възпалително за-
боляване през младостта си (примерно над 50% са 
боледували от гонорея). Най-често ДПХ  се съче-
тава с хроничен простатит.
 3. Туморна теория на Алберян (началото на 
миналия век) – счита се, че е предраково състоя-
ние. Днес това се отрича: аденомът е едно, а кар-
циномът – друго. В 12% от хората с доказан аде-
ном оперативно се установява микрокалцификати 
в простатата. 
 4. Ендокринна теория на руския учен Сини-
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цин (1911). Той  установява, че мъжките полови 
хормони имат  връзка със заболяването. При кас-
трация например  настъпва  атрофия на простата-
та. В началото за терапия на ДПХ се препоръча 
да се  прави кастрация. Теорията е доразвита от 
Дунаевски.
 5. Теория на хормоналния дисбаланс на Ду-
наевски. След 50 години у мъжете, поради угасва-
не функцията на тестиса и падането на тестосте-
рона в кръвта се активира  хипофизата. Отделят 
се гонадотропни хормони във високи стойности.  
Тестисът вместо да отговори с повишаване на тес-
тостерона, отговаря неадекватно и затова се сти-
мулират пери– и парауретралните жлези.
 6. С биохимични изследвания е установено, 
че в основата на заболяването стои понижаване на 
концентрацията на тестостерон. Той има стимули-
раща роля върху простатната жлеза да се секрети-
ра простатен секрет (50% от спермата). У някои 
мъже организмът се противопоставя на стареене-
то: понижен тестостерон – повишени гонадотрон-
ни хормони – отговаря с повишаване на 5-α-реду-
кцията и така малкото количество тестостерон се 
използва по-ефективно. Обаче се натрупват много 
междинни продукти (андростендиол и др), които 
водят до увреждане на простатната жлеза – адено-
идно разрастване на простатната жлеза, т.е. хипер-
плазия. Възможна е и дегенерация.
 Само за сведение ще подчертаем, че според 
някои учени – хора, които водят активен полов 
живот, боледуват по-често. Според други се твър-
ди  точно обратнотo.
 Други изследователи  смятат, че е болест 
сред градското население и се дължи на  обез-
движване. В медицинската литература можем да 
прочетем, че причината е в чревоугодничеството 
(повишена консумация на месо), но има и вегета-
рианци с простатна хиперплазия. Факт е обаче, че 
хората от бялата раса боледуват по-често, а от чер-
ната – по-рядко. 
 Става въпрос за тежък клиничен случай на 
пациент с пълна задръжка на урината и усложне-
ния, причинени от ДПХ. Пациентът е на 77-годиш-
на възраст. Той постъпва за пръв път в Отделение-
то по повод на микционно дизурични смущения 
и обща отпадналост от няколко дни и при пълна 
загуба на апетит. Преди това не е имал проблеми с 
уринирането, не е приемал медикаменти, повлия-
ващи пикочоотделителната система. Оплаквания-
та започват внезапно от няколко дни с изтъняване 
на струята до уриниране на капки. Пациентът е 
диагностициран по време на прегледа с ретенция 
(задръжка) на урината, ДПХ и остра бъбречна не-

достатъчност. При направените изследвания се 
установяват повишени стойности на някои кръв-
ни показатели като CRP-147 мг/л, ПСА-30, кре-
атинин 977 ммол/л, СУЕ-70 mm/h. Ехографски 
данни говорят за хидронефроза и оформяне на хи-
дроуретери двустранно, както и данни за ретенция 
на урината. На пациента веднага беше приложена 
антиуремична и антибиотична терапия. Извърше-
но бе и инструментално ендоскопско изследване 
(УЦС),  при което се видя проходима уретра без 
стеснения и патологични изменения. Простатата 
бе с увеличени дялове, които причиняват обструк-
ция и затруднено оттичане на урината. При  на-
влизане в пикочния мехур се евакуира под наля-
гане около 600 мл застойна, гноевидна урина с 
типична миризма. Направена бе активна промивка 
на мехура с разтвор на браунол и бе поставен уре-
трален катетър. Пациентът беше оставен в стацио-
нар под активно наблюдение и след консултация 
с нефролог бяха направени няколко хемодиализни 
курса до нормализиране на биохимичните кръвни 
показатели. След стабилизиране състоянието на 
пациента се направи отново УЦС, при което се 
установяват увеличени дялове на простатата, ня-
колко дивертикулозни разширения на стената на 
пикочния мехур и инструментално са извадени 4 
броя конкременти (камъка) с големина от грахо-
во зърно до лешник и множество на брой (около 
50) много дребни образувания. Отново е напра-
вена активна промивка с разтвор на браунол и се 
поставя уретрален катетър. Пациентът е изписан 
от Отделението с уретрален катетър. При следва-
щото постъпване на пациента  в Отделението се 
премахва уретралният катетър, но пациентът не 
успява да уринира спонтанно и се налага отново 
катетеризация. След обсъждане на лекарският ко-
лектив се взе  решение за оперативно лечение и се 
направи трансуретрална резекция на простатата 
(ТУР П). Предоперативно е направена хемотран-
сфузия поради понижените стойности на хемогло-
бина при постъпването на пациента в Отделение-
то. Материалът, който се изряза от простатните 
дялове, се изпраща за хистологично изследване, а 
резултатите не показват злокачествен процес. Па-
циентът е изписан в подобрено общо състояние и 
с уретрален катетър, който да бъде свален на 15-
ти ден след операцията. След проведеното опера-
тивно лечение и свалянето на уретралния катетър 
пациентът отново не възстановява нормалното си 
уриниране. Оплакванията са от чувство за тежест 
в корема ниско долу и усещане за недоизпразнен 
пикочен мехур. При ехографски преглед се уста-
новява около 250 мл остатъчна урина. Провежда 
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се ново обсъждане от лекарския колектив и се 
взима решение да се проведе оперативно лечение: 
супрапубична трансвезикална простатектомия 
(adenomectomia): отворена операция, при която 
в долната част на корема се прави малък разрез, 
достига се до пикочния мехур, който се отваря и 
се визуализира простатната жлеза в него, която 
мануално се енуклеира (излющва). Отстранената 
простата се изпраща за хистологично изследване. 
Резултатите показват простатен паренхим с добро-
качествена простатна хиперплазия. Следопера-
тивният период протича гладко и без усложнения. 
Оперативната рана зараства нормално. Пациентът 
е изписан без уретрален катетър и с възстановено 
уриниране. При проследяващите визити на паци-
ента всички показатели са в норма, а той без оп-
лаквания.
 В заключение искаме да подчертаем, че са 
възможни редица тежки усложнения от ДПХ, ако 
не се правят редовни консултации със специалист 
уролог. При случаи като описания от нас, когато 
пациентът не е потърсил навреме лекарска помощ, 
е необходимо търпеливо да се проведе комбинира-
но противовъзпалително антибиотично лечение, 
хемодиализа и антиуремична терапия. В противен 
случай животът на пациента е в сериозна опас-
ност. Бихме препоръчали за мъже над 50-годишна 
възраст поне веднъж годишно да се консултират с 
уролог. 
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SEVERE COMPLICATIONS OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Atanas Dokov, Dimitar Stoilov, Mitko Tzvetkov, Radoslav Mladenov, Boris Petkov

Abstract  
 Benign prostatic hyperplasia is a condition with not yet fully clarified etiology. As it grows bigger, the 
prostatic gland constricts the urethra and complicates the drainage of urine. In the clinical case we present 
you a 77 years old male with BPH, complete urinary retention, urolithiasis and acute renal failure. The patient 
undergoes hemodialysis, TUR-P and a followed suprapubic transvesical prostatectomy. 
Key words: prostatic hyperplasia, prostatic gland, urethra, hemodialysis, prostatectomy
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 Въведение1 
 В Европейската харта за научни изследова-
тели е обърнато специално внимание на плагиат-
ството [8]. Плагиатството е обвързано с профе-
сионалната отговорност на изследователите и се 
изисква от тях да избягват умишленото реализира-
не на всякакъв вид плагиатство и да спазват прин-
ципа за интелектуална собственост [8].
 Съюзът на учените в България (СУБ), като 
най-старата и най-авторитетната научна органи-
зация в страната, обръща специално вниманиe на 
противодействието на плагиатството в качеството 
му на явление, застрашаващо нормалното разви-
тие на българската наука. През 2015 г. Съюзът на 
учените в България организира кръгла маса на 
тема „Плагиатството в науката“ [10]. На нея бяха 
представени множество доклади, разкриващи раз-
лични аспекти на плагиатството: философски, со-
циологически, юридически и др. 
 Настоящото изследване цели да допълни и 
актуализира публикациите в цитирания сборник. 
Актуалността на изследването е в няколко насоки. 
На първо място, тя е свързана с необходимостта 
от актуализация на разбирането за плагиатството 
при взаимодействието на чл. 173, ал. 1 от Нака-
зателния кодекс (НК) с позитивната нормативна 
уредба в условията на бланкетно препращане [15]. 
След последното изменение на Закона за разви-
тие на академичния състав в Република България 
(ЗРАСРБ) с ДВ бр. 30 от 3 април 2018 г. се въведе 
специализирана подробна административна уред-
ба на плагиатството. Това доведе до особености 
при бланкетно препращане на чл. 173, ал. 1 от НК 
към Закона за авторското право и сродните му пра-
ва (ЗАПСП) и ЗРАСРБ [15, 17, 18]. 
 На второ място, в мотивите към Закона за 
изменение и допълнение на ЗРАСРБ (ЗИД на 
ЗРАСРБ) от 2018 г. се отчита нарастване на пла-

гиатството в научната дейност и необходимостта 
от по-засилена превенционна и наказателна дей-
ност [18]. Костов  посочва, че законодателството, 
противодействащо на плагиатството в науката, е 
неефективно и не дава резултати [6].
 На трето място, да се подпомогне правопри-
лагането по чл. 172а, ал. 1 от НК чрез ясното му 
разграничаване от чл. 173, ал. 1 от НК [15]. Необ-
ходимостта от такова разграничаване възниква от 
неизчерпателното изброяване, реализирано с ду-
мите „...или използва по друг начин...“ в състава 
на чл. 172а, ал. 1 от НК [15].
 На четвърто място, настоящото изследване е 
изцяло юридическо и поради това то не търси връз-
ка с предходни философски, социологически и 
други изследвания, ползващи научна методология 
от други области на науката, различни от правото. 
Неговата основна цел е да изясни по-добре връз-
ката между разпоредбите на Наказателния кодекс 
и тези на ЗРАСРБ в случаите на академично пла-
гиатство след последните нормативни изменения, 
направени през 2018 г. [15, 18]. Възможността на 
едно противоправно деяние да бъде квалифицира-
но като плагиатство и по двата нормативни акта 
след промените през 2018 г., би създала сериозни 
затруднения за правоприлагащите органи както в 
съдебната система, така и в Министерството на 
образованието и науката и етичните комисии към 
университетите от гледна точка на принципа „non 
bis in idem“ („никой не може да бъде наказван два 
пъти за едно и също нещо“). По-тежките деяния 
следва да бъдат наказвани по наказателноправен 
ред и като задача на настоящото изследване е да 
изясни кои деяния следва да се класифицират като 
такива.
 1. Съставомерност на деянието по чл. 173, 
ал. 1 от Наказателния кодекс (плагиатство)
 Градинаров посочва, че България до момен-
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та е имала четири закона, уреждащи обществени-
те отношения, свързани с авторското право. Оче-
видно проблемите, свързани с неговата защита, не 
са нови, а от друга страна, нормативната уредба е 
недостатъчно ефективна, за да ги реши трайно [4]. 
Отношенията, свързани с авторското право, имат 
и наказателноправна уредба.
 Престъпленията против интелектуалната 
собственост са предвидени в едноименния Раздел 
VII на Глава трета от Особената част на Наказа-
телния кодекс (НК) [15]. А плагиатството в ка-
чеството му на престъпно деяние е уредено в чл. 
173, ал. 1 от  Наказателния кодекс [15]: „Който из-
дава или използва под свое име или под псевдоним 
чуждо произведение на науката, литературата 
или изкуството или значителна част от такова 
произведение, се наказва с ...“.
 Непосредствен обект на плагиатството са 
обществените отношения, които осигуряват не-
прикосновеността на правото на създателя на про-
изведението на науката, литературата и изкуство-
то да бъде признат за техен автор ([9] и Решение 
№426/2015-ГК, IV г.о. на Върховен касационен 
съд [20]. 
 Субект на това престъпление може да бъде 
всяко наказателноотговорно лице, включително 
онзи, на когото са прехвърлени авторските права 
върху интелектуалното произведение [2, 9]. Дос-
татъчно е деецът да не е авторът, създал произве-
дението (Решение №426/2015-ГК, IV г.о. на ВКС) 
[20]. 
 Обективна страна. Предметът на престъ-
плението е същият като по чл. 172а, ал. 1 от НК 
— интелектуално произведение [2, 15]. Според 
Върховния касационен съд  (Решение №426/2015-
ГК, IV г.о. на ВКС) предмет на престъплението по 
чл. 173, ал. 1 от НК  може да бъде всеки обект на 
авторското право по смисъла на Закона за автор-
ското право и сродните му права (ЗАПСП) [15, 17, 
20]. Разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗАПСП опреде-
ля като обект на авторско право всяко произведе-
ние на литературата, изкуството и науката, което 
е резултат на творческа дейност и е изразено по 
какъвто и да е начин и в каквато и да е обектив-
на форма и позволява възприемането му от други 
хора или неговото възпроизвеждане [9, 17]. Ав-
торското право върху произведения на литерату-
рата, изкуството и науката възниква за автора със 
създаването на произведението (чл. 2 от ЗАПСП) 
[17]. Автор е физическото лице, в резултат на чи-
ято творческа дейност е създадено произведение 
(чл. 5 от ЗАПСП) [17]. До доказване на против-
ното за автор на произведението се смята лицето, 

чието име или друг идентифициращ знак са посо-
чени по обичайния за това начин върху оригинала 
на произведението, копия или екземпляри от него 
и/или техните опаковки (чл. 6, ал. 1 от ЗАПСП) 
[17]. 
 Престъплението е формално – на просто из-
вършване. За неговото довършване е достатъчно 
да се осъществи описаното в състава изпълнител-
но деяние. Не се изисква настъпване на опреде-
лени общественоопасни последици [2]. Изпъл-
нителното деяние на плагиатството може да се 
осъществи само чрез действие [9]. В елементите 
на изпълнителното деяние по чл. 173 от НК под 
„издаване“ се разбира тиражиране (размножава-
не), а под „използване“ – представяне пред публи-
ка на уникално изработено произведение [2, 15]. 
Тълкуванието на Гиргинов [2] за съдържанието на 
термина „издаване“ като елемент на състава на чл. 
173, ал. 1 от НК е много близко до дефиницията 
на термина „публикуване“, уредена в пар. 2, т. 2 
от ПЗР на ЗАПСП [2, 15, 17]. Тя гласи: „Публи-
куване на произведението е възпроизвеждане и 
разпространение на екземпляри от него... в дос-
татъчно количество в зависимост от естеството 
на произведението“. А възпроизвеждането като 
част от публикуването според пар. 2, т. 3 от ПЗР 
на ЗАПСП е точно размножаването на произведе-
нието [17].
 Върховният касационен съд (ВКС) опре-
деля два алтернативни елемента на изпълнител-
ното деяние на плагиатството по чл. 173 от НК 
[15]. Според ВКС  (Решение №426/2015-ГК, IV 
г.о. на ВКС) плагиатството може да бъде извър-
шено, като се представи чуждо произведение за 
създадено от плагиата или чрез използване на 
част от публикация без посочване на източника 
или действителния автор [20]. По този начин из-
вършителят оставя впечатление в третите лица 
(възприемащи текста), че той е неговият автор. 
Виждането на съда може да бъде допълнено. На 
практика много често в научните произведения се 
среща и една разновидност на тази хипотеза. Из-
вършителят на плагиатството не посочва в самия 
текст чуждите автори, от които копира, а на края 
на разработката в раздел „използвана литература“ 
посочва списък на заглавия на чужди произведе-
ния. По този начин в съдържанието на неговата 
разработка не може да се разбере кои текстове са 
негови и кои на други автори, а читателите оста-
ват с впечатлението, че целият текст е негов. От 
друга страна, така извършителят се „застрахова“ 
от обвинения в плагиатство и наличие на умисъл. 
Но това е само привидна „застраховка“. При пла-
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гиатството не е задължително да се издаде или 
използва цялото чуждо произведение, достатъчно 
е да се издаде или използва „значителна част“ от 
него, както предвижда хипотезата на чл. 173 от 
НК, дори и тази част да е прикрита чрез изменена 
стилистична и граматическа обработка [15]. Дали 
частта е значителна, зависи не от нейния обем, а 
от идейното ѝ съдържание спрямо цялото произ-
ведение [2]. „Значителна част“ от произведение 
на науката, литературата или изкуството е такава 
част, която съдържа съществена идея на чуждото 
произведение и ще се определя според вида на 
произведението и значението на частта за него ([9]  
и Решение №426/2015-ГК, IV г.о. на Върховен ка-
сационен съд) [20]. Това е фактически въпрос, съ-
държащ количествен и качествен критерий, който 
трябва да бъде определян във всеки един случай 
поотделно като определящ е качественият крите-
рий – дали е представена като своя основната идея 
на чуждото произведение, дори и това да е 1–2 из-
речения. 
 Субективна страна. Формата и видът на ви-
ната са свързани с пряк умисъл. Деецът съзнава, 
че предметът на престъплението не е резултат от 
негов творчески труд, но има за цел той да бъде 
възприет от другите като автор на съответното 
произведение на науката, литературата, изкуство-
то [2, 9]. 
 Пострадал от престъплението. С оглед съ-
държанието на разпоредбата на чл. 175 от НК 
(престъплението е от частен характер) е необхо-
димо да се изясни, кое лице има активна проце-
суална легитимация за подаване на тъжба [15]. На 
първо място, това е лицето, което претендира, че 
е истинският автор на произведението (чл. 5 и чл. 
6 от ЗАПСП) [17]. На второ място, е възможно на 
основание чл. 17 и чл. 32 от ЗАПСП това да напра-
вят наследниците на претендиращия за истински 
автор с изключение на правата по чл. 15, ал. 1, т. 
6 и 8 от ЗАПСП [17]. Времетраенето на активната 
процесуална легитимация на наследниците е 70 
години след смъртта на автора (чл. 27 във вр. с чл. 
32, ал. 2 от ЗАПСП) [17]. 
 С оглед защитата на пострадалия възниква 
въпросът, възможно ли е прокурорът служебно 
да образува наказателно производство по чл. 49 
от Наказателно-процесуален кодекс (НПК) във 
връзка с плагиатство по чл. 173 от НК, въпреки 
че престъплението се преследва по тъжба на по-
страдалия (чл. 175 от НК) [15, 16]. Разпоредбата 
на чл. 49 от НПК може да се приложи и за престъ-
пление по чл. 173, ал. 1 от НК, когато пострада-
лият и извършителят се намират в йерархична 

или функционална зависимост в рамките на един 
и същи университет [15, 16]. Ако това е налице, 
то пострадалият от страх да не бъде безпричин-
но уволнен или наказан, няма да смее да подаде 
тъжба срещу ръководителя си (длъжностно лице 
в процедура по атестация) за това, че последният 
е реализирал плагиатство спрямо негова публи-
кация и си е присвоил авторството върху неговия 
труд. Пострадалият също може да изпитва страх 
от безпричинно затрудняване на неговото акаде-
мично кариерно развитие при подаване на тъжба 
(спрямо потенциално длъжностно лице в проце-
дура за конкурс за заемане на по-горна академич-
на длъжност).
 2. Разграничение между плагиатството 
(чл. 173, ал. 1 от НК) и контрафракцията (чл. 
172а, ал. 1 от НК)
 Предвид разпоредбата на чл. 175 от НК и 
процесуалните последствия от неправилна квали-
фикация е много важно да се направи ясно раз-
граничение между съставите на чл. 172а, ал. 1 и 
чл. 173 от НК [15]. Възможните съмнения относ-
но припокриването на двата състава се пораждат 
от хипотезата, предвидена в чл. 172а, ал. 1 от НК 
[15]: „...или използва по друг начин чужд обект на 
авторско или сродно на него право... без необходи-
мото по закон съгласие на носителя на съответно-
то право...“.
 Според Стойнов [9] понятието „право на ин-
телектуална собственост“ е по-широко от правото 
на авторство, защото включва освен последното и 
всички права, които трети физически или юриди-
чески лица може да са придобили върху различни 
резултати от интелектуалната дейност [9]. Така в 
Раздел седми на Глава трета от Особената част на 
НК той разграничава два вида престъпления про-
тив интелектуалната собственост [15]. Първият е 
плагиатството, което защитава личните елемен-
ти на правото на авторство. Вторият е престъпно 
ползване на чужда интелектуална собственост, за-
сягащо материалните елементи на правото на ав-
торство. Според Стойнов [9]  и Велчев [1] правото 
на авторство има както материално, така и лично 
съдържание.  
 Личното съдържание на авторското право е 
свързано с личността на автора и признаването му 
за създател на произведението, както и със забра-
ната други лица да се представят за негови създа-
тели. Неимуществените авторски права са уреде-
ни в чл. 15, ал. 1 от ЗАПСП и са осем на брой [17]. 
Първо, авторът има право да реши дали създадено-
то от него произведение може да бъде разгласено 
и да определи времето, мястото и начина, по който 
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да стане това, с изключение на обектите по чл. 3, 
ал. 1, т. 4, 6 и 8 от ЗАПСП, при които това пра-
во се уговаря по договор [17]. Второ, авторът има 
право да иска признаване на неговото авторство 
върху произведението. Трето, авторът има пра-
во да реши дали произведението му да бъде раз-
гласено под псевдоним или анонимно. Четвърто, 
авторът има право да иска името му, псевдонима 
му или друг идентифициращ го авторски знак да 
бъдат обозначавани по съответния начин при вся-
ко използване на произведението. Пето, авторът 
има право да иска запазване на целостта на про-
изведението и да се противопоставя на всякакви 
промени в него, както и на всяко друго действие, 
което би могло да наруши законните му интереси 
или личното му достойнство. Шесто, авторът има 
право да променя произведението си, ако с това 
не се нарушават права, придобити от други лица. 
Седмо, авторът има право на достъп до оригинала 
на произведението, когато то се намира във вла-
дение на друго лице и когато това е необходимо 
с оглед упражняване на неимуществено или иму-
ществено право, предвидено в ЗАПСП [17]. Осмо, 
авторът има право да спре използването на про-
изведението поради промени в убежденията си, 
с изключение на реализираните произведения на 
архитектурата, като обезщети за претърпените 
вреди лицата, които законно са придобили право-
то да използват произведението.
 Личното съдържание на правото на автора е 
уредено и с Бернската конвенция за защита на ли-
тературните и художествените произведения (ДВ 
бр. 53/1974 г.) [12]. На основание чл. 2 от Берн-
ската конвенция, произведенията на науката се 
включват в понятието „литературни и художест-
вените произведения“ и се ползват изцяло от ней-
ната защита [12]. В чл. 6 bis, ал. 1 от нея се казва 
[12]: „Наред с имуществените авторски права и 
дори след прехвърлянето на тези права, авторът 
има право на авторство върху произведението, 
както и право да се противопоставя на всяко из-
опачаване, деформиране или друго изменение на 
произведението или на всяко друго посегателство 
във връзка с него, които увреждат честта или ре-
путацията му“.
 Тук може да се допълни и чл. 9, ал. 1 от Кон-
венцията, според който [12]: „Авторите на лите-
ратурни и художествени произведения, закриляни 
от тази Конвенция, имат изключителното право да 
разрешават възпроизвеждането на тези произведе-
ния по какъвто и да е начин или в каквато и да е 
форма“.
 Материалното съдържание на авторското 

право е свързано с правото на автора да въздейст-
ва върху самото произведение (например да го 
преработва и променя) и да извършва разпореди-
телни действия с него, като разреши използване 
на произведението от трети лица срещу заплаща-
не или безвъзмездно. Законът за авторското пра-
во и сродните му права урежда различни видове 
имуществени авторски права [17]. Според чл. 18 
от ЗАПСП авторът има изключителното право 
да използва създаденото от него произведение 
и да разрешава използването му от други лица, 
освен в случаите, за които законът разпорежда 
друго [17]. За използване по смисъла на чл. 18 от 
ЗАПСП се смятат действия, като: възпроизвежда-
нето на произведението, разпространението сред 
неограничен брой лица на оригинала или екзем-
пляри от произведението, публичното представя-
не или изпълнение на произведението, излъчване, 
предаване и препредаване на произведението по 
кабел и безжично, както и преработката и синхро-
низацията на произведението [17]. Преработка е 
и приспособяването и внасянето на всякакъв вид 
промени в произведението или  използването на 
произведението за създаване на ново, производ-
но от него произведение. Според чл. 21, ал. 1 от 
ЗАПСП авторът има право на разрешено преда-
ване по електронна съобщителна мрежа [17]. Ав-
торът има право на възнаграждение за всеки вид 
използване на произведението и за всяко поредно 
използване на същия вид (чл. 19 от ЗАПСП) [17]. 
 Предвид гореизложеното, плагиатството по 
чл. 173, ал. 1 от НК е престъпление против инте-
лектуалната собственост, което засяга само лично-
то съдържание на правото на авторство [1, 9, 15]. 
Според чл. 16 от ЗАПСП, личните неимуществе-
ните права по т. 2 и 4 на ал. 1 от чл. 15 на същия 
закон са неотчуждими [17]. Това са правото на 
автора да иска признаване на неговото авторство 
върху произведението и правото на автора да иска 
името му, псевдонима му или друг идентифици-
ращ го авторски знак да бъдат обозначавани по 
съответния начин при всяко използване на произ-
ведението. 
  Обстоятелството, че наказателноправната 
защита на правото на интелектуална собственост 
е уредена в Глава трета на Особената част на НК 
„Престъпления против правата на гражданите“, 
показва, че законодателят отдава преимущест-
вено значение на личния елемент на това право 
[15]. Предвид това, в отношението между личния 
и материалния елемент следва да се приеме, че 
първият има определящо значение, защото при-
знаването на дадено лице за титуляр на правото на 
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интелектуална собственост е необходимо условие 
то да реализира и материалните права върху пред-
мета на тази собственост [9]. 
 Защитата на личният елемент при авторски-
те права е намерила място и в чл. 13, ал. 1, б.„А“ 
на Директива 2004/48/ЕО, който урежда обезще-
тението за вреди при нарушаване на авторското 
право [14]. Според тази разпоредба: „Когато съ-
дебните органи определят обезщетението: А). Те 
вземат предвид всички приложими аспекти..., а 
когато е уместно, елементи, които са различни от 
стопанските фактори, като например моралната 
щета, причинена на притежателя на правото пора-
ди нарушението“. Моралната щета е пряко свърза-
на с личния елемент на правото на авторство.
 Имуществените компоненти на правото на 
авторство са обхванати от състава на чл. 172а, ал. 
1 от НК [9, 15]. За разлика от престъплението по 
чл. 173, ал. 1 от НК, престъплението по чл. 172а, 
ал. 1 от НК засяга обществените отношения, кои-
то осигуряват условията за упражняване правото 
на автора на едно произведение на науката, лите-
ратурата или изкуството да извършва разпореди-
телни действия с него, като разрешава разпрос-
транението или използването на произведението 
от трети лица срещу заплащане или безвъзмездно 
[15]. Това е материалното съдържание на правото 
на авторство [9]. Деянието по чл. 172а, ал. 1 от НК 
засяга носителя на авторското право върху произ-
ведения на науката, литературата или изкуствата 
[15]. Според уредбата по ЗАПСП жертви на тази 
форма на престъпно ползване на чужда интелек-
туална собственост могат да бъдат не само самият 
автор, неговите наследници (или държавата, кога-
то авторът не е оставил наследници), но и работо-
дател на автора (чл. 41 от ЗАПСП) или поръчващ 
произведението (чл. 42 и чл. 43 от ЗАПСП), защо-
то и те са носители на това право [17]. Предвид 
това, кръгът на възможните пострадали лица по 
чл. 172а, ал. 1 от НК е значително разширен спря-
мо този по чл. 173, ал. 1 от НК [15]. Това е още 
една разлика между двата състава.
 3. Липсват разпоредби на позитивното 
право, които да възпрепятстват  наказателното 
преследване на плагиатството (чл. 173, ал. 1 от 
НК) 
 Градинаров коментира връзката между 
чл.173 от НК и изключенията по чл. 4 от ЗАПСП 
от обектите на авторското право [4]. Настоящото 
изследване ще допълни и надгради този анализ. 
Ще бъде разгледан и чл. 24 от ЗАПСП, за да се 
докаже, че не съществуват разпоредби на позитив-
ното право, които да възпрепятстват наказателно-

то преследване по чл. 173, ал. 1 от НК [15, 17]. 
Основание за необходимостта от такъв анализ се 
среща в решение на Върховния касационен съд от 
2015 г. (Решение №426/2015-ГК, IV г.о. на ВКС) 
[20]. Според жалбоподателката по цитираното 
дело плагиатството не е доказано по установения 
ред в процесните научни трудове, като поддържа, 
че в случая са приложими разпоредбите на чл. 24 
от ЗАПСП [17]. Върховният касационен съд оба-
че е приел, че доводът за приложение на чл. 24 
от ЗАПСП се прави за първи път пред въззивната 
инстанция, че е преклудиран и поради това съд-
ът не го е обсъдил [17]. Ето защо, тази хипотеза 
следва да бъде анализирана с оглед възможността 
в бъдеще защитата по наказателни производства 
за плагиатство по чл. 173, ал. 1 от НК да се позове 
на нея [15].
 Чл. 24, ал. 1 от ЗАПСП разглежда възмож-
ностите за свободно използване на произведе-
нията на науката, литературата и изкуството без 
съгласието на носителя на авторското право и без 
заплащане на възнаграждение [17]. Впечатление 
в тази разпоредба правят изразите „свободно из-
ползване“ и „без съгласие на носителя на автор-
ското право“. Вероятно точно тези изрази създа-
ват илюзията, че разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от 
ЗАПСП изключва наличието на плагиатство [17]. 
Нека обаче да разгледаме по-внимателно различ-
ните хипотези на тази законова разпоредба, като 
изключим онези, които нямат връзка с произведе-
нията на науката. 
 Според чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, без съ-
гласието на носителя на авторското право и без за-
плащане на възнаграждение е допустимо [17]: „т. 
1. Временното възпроизвеждане на произведения, 
ако то има преходен или инцидентен характер, 
няма самостоятелно икономическо значение, със-
тавлява неделима и съществена част от техниче-
ския процес и се прави единствено с цел да позво-
ли: А). Предаване в мрежа чрез посредник, или Б). 
Друго разрешено използване на произведение“.
 На първо място, в разпоредбата става дума 
за „временно“ възпроизвеждане с „преходен или 
инцидентен“ характер. Например инцидентно 
излъчване по телевизионната мрежа в едно пре-
даване на новините. Това е временно. Докато в 
хипотезата на чл. 173, ал. 1 от НК е употребен тер-
минът „издава“ [15]. Както беше посочено по-го-
ре, издаването се осъществява чрез публикуване 
на произведението (пар. 2, т. 3 от ПЗР на ЗАПСП) 
[17]. Също и според Гиргинов [2] под „издаване“ 
се разбира тиражиране (размножаване), например 
на книга. Предвид това, издаването и публикува-
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нето по чл. 173, ал. 1 от НК представляват трайно 
възпроизвеждане с постоянен характер, за разлика 
от позволеното по чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП вре-
менно възпроизвеждане с преходен и инцидентен 
характер [15, 17].
 На второ място, според пар. 2, т. 3 от ПЗР на 
ЗАПСП [17]: „Възпроизвеждане на произведение“ 
е прякото или непрякото размножаване в един или 
повече екземпляри на произведението или на част 
от него,...“. Поради това, възпроизвеждането по 
чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП се осъществява чрез 
размножаване, което, от своя страна, означава 
копиране на оригинала без никаква промяна или 
намеса, включително и със запазване на името на 
оригиналния първи автор [17]. 
 На трето място, хипотезата на чл. 24, ал. 1, т. 
1 от ЗАПСП изисква това временно възпроизвеж-
дане да е „неделима и съществена част от техни-
ческия процес“ и да се прави „единствено с цел да 
позволи: предаване в мрежа или друго разрешено 
използване“ [17]. Тук следва да се обърне внима-
ние на  термина „друго разрешено използване“. 
Това означава, че както и да се тълкува изключе-
нието по чл. 24, ал. 1, т. 1 от ЗАПСП, то винаги 
става дума за някакво „разрешено използване“, за 
разлика от деянието по чл. 173, ал. 1 от НК [15, 
17].
 Според чл. 24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП, без съ-
гласието на носителя на авторското право и без за-
плащане на възнаграждение е допустимо [17]: „т. 
2. Използване на цитати от вече разгласени произ-
ведения на други лица при критика или обзор при 
посочване на източника и името на автора, освен 
ако това е невъзможно; цитирането трябва да съ-
ответства на обичайната практика и да е в обем, 
оправдан от целта“.
 На първо място, ще бъде разгледана норма-
тивната дефиниция на термина „цитат“. Такава е 
дадена в Закон за развитието на академичния със-
тав на Република България (ЗРАСРБ, Обн. ДВ бр. 
38/2010 г., изм. ДВ бр. 30/2018 г.) [18]. Според пар. 
1, т. 15 от ДР на ЗРАСРБ: „15. Цитат е позовава-
не на научна публикация на автора в друга научна 
публикация или патент“ [18]. За да бъде изяснено 
напълно значението на термина, може да се из-
ползва и дефиницията за „плагиатство“ от същия 
закон. Според пар. 1, т. 15 от ДР на ЗРАСРБ: „7. 
Плагиатство е ... използването на публикувани от 
другиго научни резултати без позоваване или ци-
тиране....“ [18]. Очевидно е, че „цитат“ означава 
да се посочи изрично името на автора, от чието 
произведение е взет текст.
 На второ място, според разпоредбата на чл. 

24, ал. 1, т. 2 от ЗАПСП става дума само за „вече 
разгласени произведения на други лица“ [17]. Ако 
се погледне значението на думата „разгласям“ в 
Речник на българския език, нейното значение е да 
се уведомят много хора за нещо, да му бъде да-
дено гласност [7]. Т.е. „вече разгласени произве-
дения на други лица“ означава авторите на тези 
произведения да са станали публично известни, в 
обществото да няма съмнение кой е автор на про-
изведението. Например никой в България няма 
съмнение, кой е авторът на романа „Тютюн“ или 
на стихотворението „Две хубави очи“. Дори и ня-
кой да се опита да си присвои авторството на тези 
произведения, обществото няма да приеме този 
факт, защото това са „вече разгласени произведе-
ния“. 
 На трето място, се изисква категорично 
„посочване на източника и името на автора, ос-
вен ако това е невъзможно“. Невъзможно ще бъде 
само, ако не може да бъде открита информация, 
кой е авторът. Но при произведенията на науката 
това не може да се случи. Там авторът винаги е 
известен. Това е факт поради съществуващите от 
десетилетия научни интернет бази данни с вина-
ги свободен достъп за името, източника, резю-
мето и използваната литература на всяко научно 
произведение. Дори и все още произведението да 
не е публикувано като рецензирана публикация, 
авторът има пълната възможност да го качи като 
идейна разработка (preprint). Такива научни ин-
тернет бази данни със свободен безплатен достъп 
за качване на материали и съответно за четене на 
материали са: „Google scholar“, „ResearchGate“, 
„RePEc“. Като извод, за произведения на науката 
винаги е възможно да бъде открит неговият източ-
ник и името на автора.
 На четвърто място, „цитирането трябва да 
съответства на обичайната практика и да е в обем, 
оправдан от целта“. Каква е обичайната практика 
за цитирането и кой обем е оправдан за целта от-
носно произведенията на науката, може да се ус-
танови от съдържанието на чл. 4 от ЗРАСРБ [18]. 
Според него, произведенията на науката трябва да 
съдържат „научен принос и оригиналност“. Това 
означава, че те трябва да добавят нещо изцяло 
ново към съществуващото вече познание, обекти-
визирано в съществуващите вече публикации. Ето 
защо произведение, което е компилация от чуж-
ди цитати, няма как да е оригинално и приносно, 
нито научно. Обичайната практика може да се 
установи и според реферираните и индексирани 
международни научни списания, като процентът 
на допустими цитати варира според научната об-
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ласт, но не е повече от около 20% от новата разра-
ботка, при задължително цитиране на източника и 
автора на позоваването.
 Според чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗАПСП, без съ-
гласието на носителя на авторското право и без 
заплащане на възнаграждение е допустимо [17]: 
„т. 3. Използването на части от публикувани про-
изведения или на неголям брой произведения в 
други произведения в обем, необходим за анализ, 
коментар или друг вид научно изследване; такова 
използване е допустимо само за научни и образо-
вателни цели при посочване на източника и името 
на автора, освен ако това е невъзможно“.
 В хипотезата на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗАПСП 
по категоричен начин е подчертано изискването за 
„посочване на източника и името на автора, освен 
ако това е невъзможно“, както това е направено и 
в т. 2 на чл. 24, ал. 1 от ЗАПСП [17]. Смисълът и 
значението на това изискване вече беше разгледан 
в анализа по предходната точка. Тук само отново 
ще бъде подчертано, че при произведенията на на-
уката авторът винаги е известен. Той може по вся-
ко време да се установи в научните  интернет бази 
данни със свободен безплатен достъп за качване 
на материали и съответно за четене на материали 
(„Google scholar“, „ResearchGate“, „RePEc“ и др.).  
Търсенето в тях позволява дори и по фраза от про-
изведението авторът му да бъде установен.
 Според чл. 24, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП, без съг-
ласието на носителя на авторското право и без 
заплащане на възнаграждение е допустимо [17]: 
„т. 8. Публичното представяне и публичното из-
пълнение на публикувани произведения в учебни 
или други образователни заведения, ако не се по-
лучават парични постъпления и не се заплаща въз-
награждения на участниците в подготовката и ре-
ализирането на представянето или изпълнението“.
 В тази хипотеза изрично е подчертано, че 
става дума за вече „публикувани произведения“. 
Това означава, че те са обективизирани на траен 
носител и имат известен източник и автор. „Пуб-
личното представяне и публичното изпълнение“ в 
случая представляват друга (инцидентна и послед-
ваща) форма на тяхното оповестяване, без да се 
променя оригиналният им източник и автор. Тази 
форма не допуска ново публикуване или закреп-
ване на траен носител с промяна на оригиналния 
автор. Елемент на тълкуване на хипотезата на чл. 
24, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП се наблюдава в съдебната 
практика, макар и не тази на ВКС. В решение от 
14.11.2012 г. на Софийски градски съд (Решение 
от 14.11.2012 г. по гр.д. № 2348/2011 г. на СГС) 
относно съдържанието на чл. 24, ал. 1, т. 8 от ЗАП-

СП се казва [17]: „Характерът на действията по чл. 
24, ал. 1, т. 8 от ЗАПСП са несъвместими с насто-
ящата хипотеза. Публичното представяне пред-
ставлява сценично изпълнение на произведение, 
предназначено именно за сцена (така Г.С. – „АП 
и СП в РБ“), различно от настоящия случай. Дори 
книгата да е била публично изпълнена с учебна и 
образователна цел, което е мислимо чрез публич-
ното ѝ четене например, нарушението се изразява 
във възпроизвеждане – издаване на литературното 
произведение, а не в посочените действия“ [21].
 Според чл. 24, ал. 1, т. 9 от ЗАПСП, без съ-
гласието на носителя на авторското право и без за-
плащане на възнаграждение е допустимо [17]: „т. 
9. Възпроизвеждането на вече публикувани произ-
ведения от общодостъпни библиотеки, учебни или 
други образователни заведения, музеи и архивни 
учреждения с учебна цел или с цел съхраняване 
на произведението, ако това не служи за търговски 
цели“. 
 Според дефиницията на пар. 2, т. 3 на ПЗР на 
ЗАПСП [17]: „Възпроизвеждане на произведение“ 
е прякото или непрякото размножаване в един или 
повече екземпляри на произведението или на част 
от него, по какъвто и да е начин и под каквато и да 
е форма, постоянна или временна, включително 
запаметяването му под цифрова форма в електро-
нен носител“. Тъй като „възпроизвеждането“ се 
осъществява чрез „размножаване“, това означава 
че оригиналното произведение се пресъздава (ко-
пира) изцяло във вида, в който е обективизирано 
за първи път, включително с името на автора и из-
точника.
 Може да се обобщи, че хипотезите на чл. 
24, ал. 1 от ЗАПСП представляват изключения от 
гарантираните от закона неимуществени (чл. 15 
и 16 от ЗАПСП) и имуществени права (чл. 18 от 
ЗАПСП) на автора на оригиналното произведение 
[17]. В качеството им на изключение е недопусти-
мо разширителното тълкуване на чл. 24 от ЗАП-
СП, вкл. на всяка една от неговите хипотези [17]. 
Нито една от тези хипотези не изключва наказа-
телното преследване по чл. 173 от НК при пла-
гиатство.
 Съществуват възможности за доказване 
на престъплението по чл. 173, ал. 1 от НК [15]. 
Според чл. 15, ал. 1 на Бернската конвенция [12]: 
„Достатъчно е името на автора на закриляно от 
тази Конвенция на литературно или художествено 
произведение да е обозначено по обичайния начин 
върху произведението, за да се счита той, при лип-
са на доказателства за противното за такъв и да 
има право да възбуди съдебно преследване срещу 
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нарушители в страните от Съюза. Тази алинея се 
прилага дори ако обозначеното име е псевдоним, в 
случаите, когато възприетият от автора псевдоним 
не оставя съмнение за неговата самоличност“.
 В чл. 5 и пар. 19 от Преамбюла на Директи-
ва 2004/48/ЕО се установява презумпция за автор-
ство, като се прави връзка с Бернската конвенция 
[12, 14]:

„(19) Тъй като авторското право съществува 
от момента на създаването на дадено произ-
ведение и не се изисква официална регистра-
ция, подходящо е да се приеме, че правилото, 
установено в чл.15 от Бернската конвенция, с 
което се установява презумпцията, по силата 
на която авторът на литературно или худо-
жествено произведение се възприема за такъв, 
ако неговото име фигурира върху произведе-
нието“.
„Член 5. Презумпция за авторство или собстве-
ност.
За целите на прилагането на мерките, проце-
дурите и средствата за защита, предвидени в 
настоящата директива:
А) за да може автор на литературно или ху-
дожествено произведение, при липса на дока-
зателства за противното да се счита за та-
къв и следователно да бъде упълномощен да 
образува производство за нарушени права, е 
достатъчно неговото име да фигурира върху 
произведението по обичайния начин“.

 Презумпцията за авторство е залегнала в 
българското законодателство в чл. 6 от ЗАПСП 
[17]. При идентични публикации, оригинална ще 
е публикацията с най-ранна дата, като се вземат 
предвид начинът на оповестяване на публикации-
те и източника, в който са обективизирани. 
 4. Взаимодействие между наказателно-
правния и другите способи за защита на автор-
ското право при плагиатство срещу произведе-
ние на науката
 Споразумение ТРИПС (Обн. ДВ бр. 
102/2006 г.) в чл. 41 – 61 включва всички юриди-
чески способи на защита на авторското право и 
сродните му права, включително защита в граж-
данското, административното и в наказателното 
право [13].  
 В пар. 28 на Преамбюла на Директива 
2004/48/ЕО относно упражняването на права вър-
ху интелектуалната собственост също са изброени 
всички юридически способи на защита на автор-
ското право и сродните му права, включително 
защита в гражданското, административното и в 
наказателното право [14]:

„(28) Като допълнение на гражданските и 
административните мерки, процедури и сред-
ства за защита, предвидени в настоящата 
директива, в съответни случаи наказателни-
те санкции също представляват средство за 
гарантиране спазването на права върху инте-
лектуална собственост“.

 В българската правна литература изброени-
те в Споразумението ТРИПС и Директива 2004/48/
ЕО способи за защита на авторското право са ци-
тирани от Градинаров и Грошев  [3, 4, 13, 14]. 
Техните публикации обаче не разглеждат защита-
та на авторското право при посегателства срещу 
произведения на науката съобразно измененията 
на относимата нормативна уредба от 2018 г. Кос-
тов е разгледал неефективността на процедурата 
за установяване на плагиатство по ЗРАСРБ преди 
последните изменения от 2018 г. [6]. 
 С последното изменение на Закона за разви-
тието на академичния състав на Република Бъл-
гария от 2018 г. (ЗРАСРБ, Обн. ДВ бр. 38/2010 г., 
изм. ДВ бр. 30/2018 г.) се създаде дефиниция на 
плагиатството [18]. Според пар. 1, т. 7 от ЗРАСРБ: 
„плагиатство е представяне за собствени на тру-
дове, които изцяло или частично са написани или 
създадени от другиго, или използването на публи-
кувани от другиго научни резултати  без позова-
ване или цитиране в процедурите за придобиване 
на научни степени или за заемане на академични 
длъжности“ [18]. 
 По отношение на цитираната дефиниция на 
ЗРАСРБ, чл. 173, ал. 1 от НК има самостоятелно 
действие въпреки търсените в досегашната прав-
на теория бланкетни връзки с позитивното право 
[15, 18]. Видимо е сходството в дефинирането на 
плагиатството и в двете норми, но има и разлики. 
В чл. 173, ал. 1 от НК изпълнителното деяние се 
осъществява чрез „издаване и използване“, докато 
в пар. 1, т. 7 от ЗРАСРБ става чрез „представяне за 
собствени“ [15, 18]. При тълкуване на разликите 
тук могат да възникнат редица въпроси относно 
времевата продължителност на изпълнителното 
деяние, условията, в които то се осъществява и т.
нар. „Представянето за собствени“ може да е акт 
на волеизявление в някаква процедура без изиску-
емото „издаване“ на труда по чл. 173, ал. 1 от НК 
[15]. Ето защо следва да се приеме, че нормата на 
чл. 173, ал. 1 от НК по отношение на дефиниране-
то на плагиатството има самостоятелно действие 
[15].
 Друга новост на ЗРАСРБ е дефинирането на 
термина „недостоверност на представените науч-
ни данни“, което позволява тази хипотеза да бъде 
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разграничена от плагиатството [18]. Според пар. 
1, т. 17 от ЗРАСРБ: „недостоверност на предста-
вените научни данни е умишлено използване на 
неистински и/или манипулирани изходни данни 
при създаването на научен труд“ [18].
 Мотивите към ЗИД на ЗРАСРБ от 2018 г. оп-
исват още възможности на плагиатство: „Необхо-
димо е създаването на специална уредба за целите 
на академичното развитие, която да обхване всич-
ки хипотези на плагиатство сред академичната 
общност, като например случаите на взаимстване 
от неизвестен автор в интернет, което се превръща 
във все по-разрастваща се практика според постъ-
пилите в институциите сигнали“ [18]. Подробен 
анализ, разглеждащ самостоятелно последните 
изменения на ЗРАСРБ от 2018 г., е направен от 
Драганов [5].
 Систематичната връзка между чл. 173, ал. 1 
и чл. 175 от НК дава възможност за оплакване за 
плагиатство само на пострадалия, който се явява 
автор на оригиналното произведение единствено 
относно нарушение на личните му авторски пра-
ва [15]. Докато новата академична процедура за 
установяване на плагиатство по административен 
ред от 2018 г. в ЗРАСРБ дава възможност да бъде 
направено оплакване за плагиатство и за чуждо 
произведение [18]. В чл. 4, ал. 11 от ЗРАСРБ един-
ствено се изисква сигналът да е писмен и да е мо-
тивиран [18]. Никъде в ЗРАСРБ не се изисква така, 
както в чл. 175 от НК, подателят на сигнала да е 
пострадалият, което да предопредели нарушаване 
на негови лични авторски права [15, 18]. Предвид 
разпоредбата на чл. 32, ал. 8 от ЗРАСРБ и адми-
нистративния характер на производството в тази 
процедура сигнал за плагиатство може да подаде 
всяко лице, което има правен интерес [18]. Такива 
могат да бъдат другите участници в конкурсите за 
академични длъжности по ЗРАСРБ, рецензенти, 
членове на журита и т.н., без да са плагиатствани 
техни лични публикации [18]. 
 В някаква степен това предопределя доста 
по-широка превенционна възможност към пла-
гиатството от страна на ЗРАСРБ спрямо НК [15, 
18]. Въпреки че една от целите на ЗРАСРБ е по-
вишаване на качеството на научните изследвания 
(чл. 1, ал. 2, т. 3 от ЗРАСРБ), отново и в него пре-
венцията срещу плагиатството е непълна, защото 
контролът се извършва единствено при подаден 
сигнал (чл. 10, ал. 2 от ЗРАСРБ) [18]. Не става ясно 
как тогава научното жури оценява кандидатите за 
„научен принос и оригиналност“, което е задъл-
жително изискване на чл. 4, ал. 1 от ЗРАСРБ, без 

да се проверява превантивно всяка една подадена 
научна работа за плагиатство със специализиран 
софтуер [18]. Не съществува човек, който да по-
знава всички научни публикации в дадена научна 
област, колкото и да е тясно фокусирана тя. Все 
пак, министърът на образованието и науката може 
по собствена инициатива да проверява за плагиат-
ство (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗРАСРБ) [18]. Но как се 
реализира процедурно тази възможност при стоти-
ците едновременно текущи конкурси в универси-
тетите, в които министърът или негови служители 
не участват лично, не е разписано нито в Закона, 
нито в Правилника за неговото приложение. За-
трудненията от гледна точка на административен 
капацитет и нормативна уредба за министъра на 
образованието и науката да осъществява ефекти-
вен контрол, свързан с противодействие на плаги-
атството, са разгледани и от Костов [6].
 Заключение
 Плагиатството в научната област е една от 
съществените пречки, стоящи пред българските 
университети, за да бъдат включени в световни-
те класации, измерващи рейтинга на най-добрите 
висши училища. То е тежък проблем на българска-
та наука и измества нейната основна цел от пости-
гането на високи научни международно признати 
постижения към самоцелното постигане на висо-
ко количество научни публикации, подпомагащо 
кариерното израстване. Плагиатството измества 
обективността на конкурсите за заемане на науч-
ни длъжности и фаворизира онези кандидати, кои-
то успяват да пишат скоростно по-обемни и все 
по-голям брой научни публикации, без значение 
на тяхната оригиналност и реална научна стой-
ност2.  
 Настоящото изследване не претендира за 
изчерпателност. То е провокирано от липсата на 
съдебна практика по чл. 173, ал. 1 от Наказателния 
кодекс, касаеща посегателства срещу произведе-
ния на науката [15]. Този факт влиза в конфликт 
с многобройните публикации в сборници от бъл-
гарски научни конференции, които нямат нито 
един научен източник и претендират да откриват 
за пръв път вече известни неща. Това е установено 
за икономическите научни конференции от Чоба-
нова и Ножаров [11], но е факт и за други науки. 
Очевидно е, че съществува някаква пречка пред 
противодействието на плагиатството. Доколкото 
тази пречка е свързана с липсата на достатъчно 
научни публикации, анализиращи правната при-
рода на плагиатството, то настоящото изследване 
се опитва да подпомогне правоприлагащите ор-

2Текстът на абзаца е по идея на анонимните рецензенти на сп. „Наука“.
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гани чрез систематизиране и допълване на юри-
дическия анализ в тази насока. Дори и да не дава 
изчерпателен отговор на всички въпроси, ако успее 
да провокира дебат в научните среди  и обществото 
по темата, то неговото въздействие ще е успешно.
Изводът от изследването е, че въпреки наличието 
на чл. 4, ал. 1 от ЗРАСРБ, който изисква научните 
журита и рецензенти да гарантират наличието на 
„научен принос и оригиналност“ във всяко едно 
научно произведение, без задължителен предвари-
телен контрол това си остава едно пожелание или 
привидно съответствие на закона с международно-
то законодателство за защита на авторските права. 
Няма финансови, юридически или технически преч-
ки препоръчителният инцидентен ex-post контрол за 
плагиатство по чл. 4, ал. 1 от ЗРАСРБ да бъде заме-
нен със задължителен постоянен ex-ante контрол, ка-
квато е и международната практика чрез използване 
на специализиран софтуер.
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CHARACTERISTICS OF PLAGIARISM AS A CRIME AGAINST AUTHORS’ RIGHTS IN SCIENCE 
ACCORDING TO THE BULGARIAN PENAL CODE, ARTICLE 173

Shteryo Nozharov
Abstract. 
 Plagiarism is „theft of intellectual property“. The aim of the present paper is to produce new knowledge or deepen 
understanding of the plagiarism as a crime against authors’ rights in science. Three topics are investigated: 1.The content of 
plagiarism in the Criminal Code; 2.Obstacles to punishment of plagiarism; 3.The relationship between the administrative law 
and the criminal code in punishing plagiarism. The methodology of Legal Institutionalism is used in the research.
Key words: plagiarism, penal code, crime, legal Institutionalism
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Проф. д.т.н. Гаро Мардиросян,
Институт за космически изследвания и технологии – БАН

40 ГОДИНИ ОТ ПЪРВИЯ ПОЛЕТ 
НА БЪЛГАРИН В КОСМОСА 

 През тази година се навършват 40 години 
от полета на първия български космонавт генерал 
Георги Иванов (Фотос 1). С този полет България 
се нарежда на 6-то място в света сред държавите, 
изпратили в Космоса свой гражданин.
 Вече 4 десетилетия се говори и пише за този 
драматичен полет. И както е нормално при всич-
ки „проблемни“ космически мисии, се появиха, и 
особено в електронното пространство, различни 
коментари и мнения, и на специалисти, и на „спе-
циалисти“, противоречиви и дори измислици, ня-
мащи нищо общо с истината. Затова нека си при-
помним накратко историята около този полет.
 Мечтата за полет на българин в Космо-
са става реална със създаването през 1966 г. на 
Международната космическа програма „Интер-
космос“. От страна на България в създаването на 
„Интеркосмос“ участват акад. Любомир Кръста-
нов – председател на БАН, и акад. Кирил Сера-
фимов – директор на Централната лаборатория за 
космически изследвания при БАН. Според тази 
програма тогавашният Съветски съюз предоста-
вя космически летателни апарати и космодруми, 
а всички други държави участват със свои научни 
програми и апаратури.

 Кандидати за български космонавти са де-
сетки. След продължителен подбор през 1977 г. 
за Москва заминават воените пилоти Александър 
Александров, Георги Иванов, Георги Йовчев и 
Иван Наков.
 Междувременно учените и специалистите 
от Централната лаборатория за космически из-
следвания при БАН (днес Институт за космиче-
ски изследвания и технологии при БАН), работят 
активно за подготовката на научната програма 
за полета на първия български космонавт. Спе-
циално за целта е разработена научна апаратура 
за изследвания от борда на орбиталната станция 
„Салют-6“. Това са електрофотометърът „Дъга“ 
за измервания във видимата част на спектъра, 
спектрометричната система за дистанционни из-
следвания на Земята „Спектър-15К“, апаратурата 
„Средец“ за изследване на психофизиологичното 
състояние на космонавтите и технологични екс-
перименти „Пирин“ за изучаване на влиянието на 
безтегловността върху свойствата на материалите. 
Тук трябва да се отбележи, че освен колеги от на-
шия институт, в тези дейности участваха и учени 
от други звена на БАН, както и извън нея.
 На 1 март 1978 г. ген. Добри Джуров – минис-
тър на отбраната на България, издава заповед, спо-
ред която за космическия полет на нашата страна 
са избрани Александров и Иванов. Те заминават 
за Звездното градче и започват своята подготовка 
във втората група от програмата „Интеркосмос“ 
в Центъра за подготовка на космонавти „Юрий 
Гагарин“. Подготовката върви много успешно. 
Определени са двата екипажа: Николай Рука-
вишников–Георги Иванов и Юрий Романенко–
Александър Александров. Логично командири са 
съветските космонавти, а нашите са космонавт-из-
следователи. Двата екипажа са еднакво подготве-
ни, и както казват самите те – има съревнование 
между двата екипажа, но завист или напрежение 
– не. Два дни преди определения ден е обявено 
решенето на правителствената комисия – ще лети 
екипажът Рукавишников – Иванов (Фотос 2). 
 На 10 април 1979 г. в 20:34 часа московско 
време от площадка №31 на космодрума „Байко-
нур“ стартира космическият кораб „Союз-33“ с 
международен екипаж на борда – командир Ни-

Фотос 1. Генерал Георги Иванов
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колай Рукавишников, който вече е летял 2 пъти в 
Космоса, и космонавт-изследовател майор Геор-
ги Иванов. Позивните (кодовите думи за връзка, 
с които Центърът се обръща към тях – бел. ред.) 
са „Сатурни“. На този ден България се нарежда 
между първите 6 държави в света, изпратили свой 
представител в Космоса.
 Първото денонощие от полета протича по 
план – предимно уточняване на орбитата и под-
готовка за сближаване и скачване с орбиталната 
станция „Салют-6“ с екипаж Владимир Ляхов и 
Валери Рюмин. 
 Започват маневрите по скачването на двата 
космически апарата. В хода на сближаването еки-
пажите установяват визуален контакт. От стан-
цията „Салют-6“, която се намира на разстояние 
около 3 километра от „Союз-33“, докладват за сра-
ботването на двигателя му при сближаването, но 
виждат, че пламъците са насочени в друга посо-
ка – към резервния двигател. Корабът започва да 
вибрира. Отказва и системата за скачване „Игла“. 
Последвалите три опита за включване на основ-
ния двигател са безрезултатни. 
 По-късно е установено, че непосредствена 
причина за това е отказът на една от помпите за 
високо налягане, която вкарва гориво в основния 
двигател. Не само отказва, но и поврежда резерв-
ния двигател. А единствено с него космонавтите 
могат да се върнат на Земята!
 Тогава в Центъра за управление на полетите 
главният конструктор на „Союз-33“ Юрий Семьо-
нов взима единственото правилно решение, което 
може да спаси екипажа от сигурна гибел – да се 
измени схемата за завръщане на Земята и това да 
стане с резервния двигател. Да не се включва за 
проба около 2 секунди, а направо да се премине 

към използването му за намаляване на скоростта. 
Но ако и той откаже – корабът остава на орбита с 
неминуема гибел на космонавтите!
 От Земята нареждат на „Сатурните“ да се 
включи двигателят за 188 секунди, с което да се 
намали скоростта и да се навлезе в плътните слое-
ве на атмосферата. Резервният двигател сработва, 
но не се самоизключва след 188 секунди. Коман-
дирът Николай Рукавишников изчаква допълни-
телните 25 секунди, след което ръчно спира дви-
гателя. В резултат на прекалено силния импулс 
спускаемият апарат навлиза в атмосферата под 
много малък ъгъл. При навлизането в по-плътни-
те атмосферни слоеве претоварването достига до 
9 – 10 g за над две минути. В тази ситуация еки-
пажът проявява героизъм, съмообладание, висок 
професионализъм и пълна мобилизация на всички 
физически и психически сили. Не е вярна измис-
лицата на някои журналисти, че Рукавишников е 
изгубил съзнание и самообладание. През всички 
тези драматични часове пулсът на Георги Иванов 
остава нормален.

Фотос 2. Екипажът Николай Рукавишников – коман-
дир и Георги Иванов – космонавт-изследавател пред 
пилотирания космически кораб „Союз-33“ 

Фотос 3. Спускаемият апарат на космическия кораб 
„Союз-33“ в Музея на авиацията и космонавтиката в 
Авиобаза Крумово край гр. Пловдив

 В резултат от екстремните условия при спус-
кането изгаря термозащитното покритие на спус-
каемия апарат, което може да се види в Музея на 
авиацията и космонавтиката в авиобаза Крумово 
край Пловдив (Фотос 3).
 И така в изключително сложната, трудна и 
опасна обстановка на 12 април 1979 г. в 16:35 часа 
екипажът на космическия кораб „Союз“ 33 успява 
да приземи спускаемия апарат в степите на Казах-
тан на около 320 км югоизточно от град Джезказ-
ган. По време на полета космонавтите правят 31 
пълни обиколки около Земята, като изминават 1,3 
млн. км за 47 часа и 1 минута.
 За отбелязването на четиридесетата годиш-
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нина от полета на първия българин в Космоса в 
периода от 9 до 12 април 2019 г. бяха инициира-
ни и реализирани редица инициативи. Организа-
тори са Институтът за космически изследвания 
и технологии, Българската академия на науките, 
Президенството и Министерството на отбрана-
та на Република България. Всички прояви са под 
патронажа на Президента Румен Радев. Специ-
ално за събитието у нас пристигнаха и космона-
вти от международната програма „Интеркосмос“ 
– Павел Виноградов (Русия), Владимир Ремек 
(Чехия), Берталан Фаркаш (Унгария), Мирослав 
Хермашевски (Полша) и Иван Бела (Словакия) 
(Фотос 4).   

на Георги Иванов и беше валидирана специално 
отпечатана за случая пощенска марка. За заслуги-
те си при утвърждаването на Република България 
като космическа държава Георги Иванов, Алек-
сандър Александров и гостуващите космонавти 
бяха отличени с почетен плакет на Института за 
космически изследвания при БАН. Годишнината 
от полета на Георги Иванов беше отбелязана и в 
Руския културно-информационен център в София.
Стотици граждани посрещнаха възторжено в те-
атъра на гр. Ловеч своя любим герой, своя поче-
тен съгражданин космонавта генерал-лейтенант 
Георги Иванов, неговите чуждестранни колеги и 
придружаващите ги лица. Кметът на града г-жа 
Корнелия Маринова връчи на Георги Иванов спе-
циален плакет по повод зобележителната годиш-
нина.
 На 12 април се състоя тържество и пред 
паметника на Юрий Гагарин в гр. Банкя, където 
космонавти, дипломати, ученици от 78 СУ „Хрис-
то Смирненски“ и гости положиха венци и цветя. 
По-късно космонавтите бяха приети от прези-
дента на Република България г-н Румен Радев. За 
пpоявeн геpоизъм и пpиноc в pазвитието на коcмо-
навтиката дъpжавният глава удостои Георги Ива-
нов с Почетния знак на Президента на Република 
България. Oт своя страна, българският космонавт 
подари на Президента Румен Радев макет на кос-
мическия кораб „Съюз-33“.
 Драматичният и героичен полет на екипажа 
на космическия кораб „Союз-33“ Николай Рука-
вишников и Георги Иванов през месец април 1978 
г. остават знакови в историята на космонавтика-
та. Този полет даде много ценни данни за по-на-
татъшното усъвършенстване на космическите 
кораби и за развитието на пилотираните полети. 
Обстоятелствата около този полет се изучават и до 
днес както в руския Център за подготовка на кос-
монавти „Ю. А. Гагарин“, така и в Базовия център 
на НАСА за подготовка на астронавти „Линдън 
Джонсън“ – Хюстън в американския щат Тексас.

Фотос 4. Космонавти от Програмата ИНТЕРКОС-
МОС отляво надясно: Берталан Фаркаш (Унгария), 
Мирослав Хермашевски (Полша)), Георги Иванов 
(България), Павел Виноградов (Русия), Владимир 
Ремек (Чехия), Иван Бела (Словакия) и Александър 
Александров (България)

40 YEARS FROM FIRST FLIGHT OF BULGARIAN IN THE SPACE
Garo Mardirossian

Abstract. 
 This year marks the 40th anniversary of the flight of the first Bulgarian cosmonaut general Georgi Ivanov. 
With this flight, Bulgaria ranks 6th in the world among the countries that sent ayour citizen in the Space.
 The article provides a chronological review and commentary on the selection stages of the cosmonauts, 
their preparation and the dramatic circumstances of the flight crew Nikolay Rukavishnikov – Georgi Ivanov on 
the board the „Soyuz 33“ piloted spacecraft from 10 to 12 April 1979.
Key words: piloted spacecraft, Georgi Ivanov, „Soyuz 33“, programm „Interkosmos“

 На 10 април 2019 г. в Българската академия 
на науките се проведоха пресконференция пред 
медиите и тържествена сесия, посветени на забе-
лежителната годишнина. Космонавтите разказаха 
интересни спомени от пътуванията си в Космо-
са, за програма „Интеркосмос“ и възможностите, 
които тя е предоставяла за развитието на космиче-
ската наука и технологии. След това във фоайето 
на Централното управление  на БАН беше открита 
фотоизложба, посветена на програмата за полета 
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 През месец март т.г. Евгени Викторов Головински отпразнува своя 85-годишен юбилей (роден е 
на 18 март 1934 г. в гр. Бургас). Той е академик на Българската академия на науките (БАН) от 1997 г., 
член-кореспондент на БАН от 1989 г., професор по биоорганична химия (1979) и доктор на биологичните 
науки (1977). Завършва Химическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“, специ-
алност „Органична химия“ през 1957 г. Същата година постъпва като редовен докторант в Катедрата по 
медицинска химия във ВМИ – София  (сега Медицински университет). Там под ръководството на чл.-кор. 
Александър Спасов той работи върху кандидатската си дисертация, която успешно защитава през 1961 г. 
По същото време проявява подчертан интерес към проблемите на микробиологията, интерес, не стихнал 
и до днес. Получава квалификация по микробиология и биохимия под ръководството и в сътрудничество 
с чл.-кор. Калчо Марков и д-р Георги Саев. След защитата на кандидатската си дисертация Е. Головин-
ски остава в катедрата като асистент, а впоследствие и старши асистент и преподавател до своето хаби-
литиране като старши научен сътрудник (1966), доцент (1971) и професор (1979) в бившата Централна 
биохимична лаборатория (сега Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, ИМБ) на БАН. 
В ИМБ работи в секция „Химия и биохимия на антиметаболитите“ (сега преименувана в „Молекулен 
дизайн и биохимична фармакология“, която оглавява в периода 1981 – 2007 г.
 Акад. Е. Головински осъществява две изключително успешни специализации в чужбина, които 
след това прерастват в многогодишно творческо сътрудничество: специализирал е в университетите в 
Мюнстер и Есен, Германия, като стипендиант на фондацията „Хумболт“ (1966 – 1967) и за четири месеца 
като стипендиант на Международния център за изследвания на рака в Лион.  Запознава се с работата на 
редица институти във Франция и Германия, които работят в областта на биохимията и химиотерапията 
на рака. Специализирал е в Пастьоровия институт в Париж и в Университета в гр. Йена. 
 Същевременно той продължава дейността си и на университетски преподавател в Биологическия 
факултет на СУ до 2007 г., чете лекции в ЮЗУ „Неофит Рилски“ (1989 – 2009); Бургаския университет 
„Проф. Асен Златаров“ (1990 – 1994). Ежегодно е бил гост-доцент в Университета в Хале, Германия 
(1975 – 1979); в Университета в Есен, Германия (1988); в Университета в Булавайо, Зимбабве (1994). 
Чете лекции и лекционни курсове по биохимия на антиметаболитите, биохимия на ксенобиотиците и 
биоорганична химия. Научен ръководител е на 29 успешно защитили докторанти, някои от които вече 
са хабилитирани като доценти и професори у нас и в чужбина. Той е Доктор хонорис кауза, mult.: на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“ (2013), на Югозападния университет „Неофит Рилски“, 
Благоевград (1997), на Бургаския университет „Проф. Асен Златаров“ (2008) и на Висшия медицински 
институт, София ( 2009). 
 Творческата дейност на акад. Е. Головински съчетава оригинални иновационни приноси със създа-
ването на важни групи органични съединения, предимно биологично активни вещества, изясняването на 
биохимичните механизми на действие на лекарствени средства и изследването на биохимията на ксено-
биотиците. Създава няколко нови оригинални препаративни метода за получаването на пуринови анало-
зи, като например триазоло-, тетразоло- и пиразолоурацили и е изучен фармакологичният ефект на голям 
брой от тези съединения. Тези приноси са включени в световноизвестни наръчници, справочници и енци-
клопедии. Получава нови аналози на природни аминокиселини и пептиди, включващи такива аналози, и 
изучава биологичния им ефект (антибактериален, противотуморен, противоболков), както и механизмите 
им на действие. Синтезира нови метаболитни инхибитори, главно с противотуморно действие и изучава 
молекулните механизми на действие на такива инхибитори. Участва в колектива от немски учени, кои-
то изясняват фармакобиохимията на противотуморния препарат ендоксан (циклофосфамид), получава и 
изучава биохимичните механизми на действие на платинови комплекси с противотуморно действие. С 
колектив разработва патентно защитен оригинален метод за промишленото получаване на противотумор-
ния препарат Циплатан (Цисплатина). Получени са и нови лекарствени форми на препарата. Изследва 
системно инхибитори на глюкуронозилтрансферазите – ензими, които играят важна роля в механизмите 
на обезвреждане на ксенобиотиците в организма на животните и човека. Проучва инхибиращия ефект на 

Доц. д-р Тамара Пайпанова,
Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН

АКАДЕМИК ЕВГЕНИ ГОЛОВИНСКИ ОТПРАЗНУВА 
85-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 
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голям брой промишлени отрови, фунгициди, хербициди, инсектициди и хранителни добавки и устано-
вява, че някои полифеноли като танина са силни инхибитори на глюкуронидирането. Синтезира целено-
сочено за пръв път поредица от аналози на преходното състояние на реакцията на глюкуронидирането и 
извежда някои структурни изисквания към активните аналози – инхибитори. Резултатите от тези изслед-
вания имат важно значение за създаването на нови лекарствени средства. 
 В сътрудничество с наши и научни звена от Германия изучава биоремедиацията на замърсени с 
тежки метали, уран и органични ксенобиотици местообитания. Изолирани са, идентифицирани и оха-
рактеризирани бактерии от онечистени с такива замърсители води и почви, за да бъдат използвани за 
разграждане и обезвреждане на токсични вещества. Създадени са биофилтри, подходящи за биотехноло-
гичното пречистване на замърсени с ксенобиотици индустриални отпадни води. 
 Научната му продукция обхваща над 224 научни статии, от тях 150 – в чужбина, монографията 
„Биохимия на антиметаболитите“ (1975) и на немски език „Biochemie der Antimetabolite“, Gustav-Fischer-
Verlag, Jena (1984, второ издание 2002). Има признати (в съавторство) 43 авторски свидетелства, 4 па-
тента в Германия, САЩ и Великобритания. От 1961 г. досега има общо 152 участия в международни и 
национални научни форуми, от тях –  с 29 пленарни доклада.
 Признание за съществения принос за развитието на биоорганичната химия и фармакобиохимията 
на академик Е. Головински е изключително големият брой цитирания на трудовете му от наши и чуждес-
транни изследователи в световно утвърдени списания, наръчници, справочници, енциклопедии, учебни-
ци и монографии („Houben-Weil Handbuch der Organischen Chemie“, „Metodicum Chimicum“, „Handbook 
of Experimental Pharmacology“, „Pharmacological Bases of Cancer Chemotherapy“, „Synthetic Methods in 
Organic Chemistry“, „The Chemistry of Heterocyclic Compounds“). Главен редактор и съавтор е на 5 ен-
циклопедии („Обща енциклопедия А – Я“, изд. БАН и „ТРУД“, 1998, второ издание 2002, трето издание 
2005, електронно издание 2004); на научно-популярни книги („Многостранните таланти“, Изд. „Акад. 
Марин Дринов”, 2014); на 6 средношколски и университетски учебници и учебни пособия, самостоя-
телно и в съавторство. 
 Акад. Е. Головински е член на редколегията на списанията: „Pharmacology and Therapeutics“ (Пер-
гамон Прес, Ню Йорк, 1976 – 1988); „Archive of Oncology“ (Нови Сад, Сърбия, 1998); „Химико-фармаце-
втический журнал“ (Москва, 1993); „Доклади на БАН“ (1990 – 2006) и негов гл. редактор (2003 – 2006); 
гл. редактор на сп. „Природа“, БАН (1993 – 2001 и отново от 2012); гл. редактор на сп. „Химия“ на МОН 
(1990 – 1996). 
 Значителна е организационната и обществената дейност на Е. Головински. Бил е научен секретар 
на ИМБ – БАН (1978 – 1989 );  зам.-директор на ИМБ – БАН, (1989 – 1993); основател и ръководител 
на катедра „Химия“ в ЮЗУ – Благоевград (съвместителство, 1987 – 1999 ); председател на постоянна 
комисия в Националната комисия по оценяване и акредитация (съвместителство, 2006 – 2009), научен 
ръководител на Научно-информационния център „Българска енциклопедия – БАН“ (съвместителство, 
2002 – 2009); член на Управителния съвет на БАН (1991 – 1994); председател на Съвета за издателска 
дейност на БАН (1993 – 1997); член на СНС по биохимия, биофизика и молекулярна биология при ВАК 
(1985 – 2007); председател на СНС по фармация при ВАК (1991 – 2010); член на Съвета на Националната 
агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС на РБългария (1997 – 2000). Акад. Головински е 
председател (1998 – 2001) и почетен председател (от 2001) на Хумболтовия съюз в България  и предсе-
дател на Федерацията за разпространение на знанията (1990 – 2005).  Член е на Почетния борд на Нов 
симфоничен оркестър, София, 1999). 
 Признание за неговите професионални и обществени заслуги са получените  Орден „Св. св. 
Кирил и Методий“ първа степен (2008); немският орден „Федерален кръст за заслуги на лента“ 
(Bundesverdienstkreuz am Bande, 2001); Медал „Св. Климент Охридски“ (1999); Почетен знак „Проф. 
Марин Дринов“ на БАН (1999); Медал „Проф. Марин Дринов“ на лента,  БАН (2004); Юбилеен медал 
на Университета в Хале (Германия) (1994); Почетен гражданин на Бургас (2000); Почетен гражданин на 
Благоевград (2006).
 Академик Евгени Головински е блестящ лектор и безспорен енциклопедист. Той е един пример за 
международно утвърден учен, създал школа за обучение и реализация на редица специалисти в областта 
на химията и фармакобиохимията на биологично активните съединения. Това ни позволява да говорим за 
българска школа на световно ниво.

 Честит юбилей, уважаеми академик Головински!
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 Организираният от секция „Биология“ към СУБ и ИБЕИ – БАН „Международен семинар по еко-
логия – 2019“,  посветен на 75 години СУБ и 150 години БАН, беше проведен на 18 и 19 април в Засе-
дателната зала на ИБЕИ – БАН, ул. „Ю. Гагарин“ № 2, гр. София. 
 Шестдесет и шест авторски колектива представиха своите научни разработки под формата на 
34 доклада, 10 от които пленарни и 32 постера във вече утвърдилите се през годините шест тема-
тични направления: „Биологично разнообразие и консервационна биология“, „Биотични и абиотични 
въздействия върху живата природа и механизми на адаптация“, „Екосистемни изследвания и услуги, и 
екологично земеделие“, „Ландшафтна екология“, „Екология и образование“,  „Други кореспондиращи 
направления“. 
 Авторските колективи са представители на различни организации, министерства и ведомства, 
както от България, така и от чужбина: Съвместен геномен център към СУ „Св. Климент Охридски“, СУ 
„Св. Климент Охридски“, Лесотехнически университет, Медицински университет – София, Тракийски 
университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, Селскостопански университет – Пловдив, Югозападен уни-
верситет „Неофит Рилски“ – Благоевград и различни институти на БАН и Селкостопанска академия: 
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Национален природонаучен музей – София, 
Институт по молекулярна биология „Академик Р. Цанев“, Институт за гората, Институт по физиология 
на растенията и генетика, Институт по органична химия с център по фитохимия, Институт по биология 
и имунология на размножаването „Акад. Кирил Братанов“, Институт по биофизика и биомедицинско 
инженерство, Национален институт по геофизика, геодезия и география, Институт по микробиология 
„Стефан Ангелов“, Национален археологически институт с музей, Институт по молекулярна биология 
и биотехнология – Пловдив, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. 
Пушкаров“, Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ – Варна, Югозападно държавно предприя-
тие – гр. Благоевград, Териториално поделение държавно ловно стопанство (ТПДЛС/ – Росица към 
Министерство на земеделието, храните и горите; Министерство на околната среда и водите; Национа-
лен център за инфекциозни и паразитни заболявания, Национален парк „Витоша“; Национален парк 
„Странджа“; Pensoft Publishers ЕООД; Театрална трупа „Виа Верде “ – София; GEO Polymorphic Cloud; 
Метагал ООД.
 Част от докладите са съвместни разработки на български учени и учени от чужбина –Гърция, 
Република Словакия, Румъния, Унгария. Колеги, представители на Университет „Гоце Делчев“, Щип, 
и Института по биология – Скопие (Р. Северна Македония), също засвидетелстваха интереса си към 
Семинара. 
 За поредна година специално жури определи и награди с грамота и книги, шестима млади колеги 
за най-добра презентация и постер. 
 Най-добра презентация:

• Първо място – Искра Янкова, студент в СУ „Св. Климент Охридски“ и ИБЕИ – БАН. Тя беше 
наградена с книгите: „Картиране и оценка на екосистемните услуги във вътрешни влажни зони 
в България“; „Екосистеми с рядка растителност извън мрежата НАТУРА 2000 в България – 
състояние и услуги и „Атлас на водни и водолюбиви растения в България“.

• Второ място – Симона Стоянова, докторант към СУ „Св. Климент Охридски“, получи като 
награда книгите „Атлас на водни и водолюбиви растения в България“ и „Картиране и оценка 
на екосистемните услуги във вътрешни влажни зони в България“.

• Трето място – Моника Събева, докторант към ИБЕИ – БАН, наградена с книгата „Екосистеми 
с рядка растителност извън мрежата НАТУРА 2000 в България – състояние и услуги“. 

 Най-добър постер:
• Първо място – Илияна Тодорова, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, наградена с  трите 

тома на Червена книга на Република България: „Растения и гъби“, „Животни“ и „Природни 
местообитания“. 

„МЕЖДУНАРОДЕН  СЕМИНАР
    ПО ЕКОЛОГИЯ – 2019“,

ПОСВЕТЕН НА 150 ГОДИНИ БАН И 75 ГОДИНИ СУБ  
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• Второ място – Стойка Русева, докторант към Лесотехническия университет. Тя също получи 
книгите „Атлас на водни и водолюбиви растения в България“ и „Картиране и оценка на еко-
системните услуги във вътрешни влажни зони в България“.

• Трето място – Ева Филипова, докторант към Институт за гората, получи книгата „Екосистеми 
с рядка растителност извън мрежата НАТУРА 2000 в България – състояние и услуги“.

 Програмата на Семинара по традиция включваше и прожекция на филм: „Величествената красота 
на екосистемите с рядка растителност в България“ (сценарий – проф. д-р Светлана Банчева; оператор, 
монтаж, музика и графичен дизайн – инж. Иван Янчев).
 Организаторите на „Международен семинар по екология – 2019“ изказват своите най-сърдечни 
благодарности на ИБЕИ – БАН, ЦУ на БАН и СУБ за подкрепата и съдействието при провеждане на 
научното събитие. Не на последно място, изказваме най-искрени благодарности на нашите спонсори: 
фирмите БУЛГАП ЕООД; LKB-България ЕООД и Pensoft Publishers ЕООД за оказаната финансова по-
мощ и подкрепа при организирането и провеждането на Семинара.
 Аудиторията подкрепи идеята Семинарът по екология да продължи да се провежда ежегодно, 
както и представените доклади след рецензиране да се публикуват в Сборник „Международен семинар 
по екология – 2019“. Публикуваните през годините сборници от семинара са регистрирани в НАЦИД и 
могат да бъдат намерени в базата данни.

        Доц. д-р Анна Ганева – директор на ИБЕИ – БАН,
        проф. д-р Стефка Чанкова – председател на ОК,
        гл. ас. д-р Петя Първанова – секретар на ОК

„INTERNATIONAL SEMINAR OF ECOLOGY – 2019“
DEDICATED TO THE 150th ANNIVERSARY OF BAS AND THE 75th ANNIVERSARY OF USB 

Anna Ganeva, Stefka Chankova, Petja Parvanova

Abstract 
 The „International Seminar of Ecology – 2019“, dedicated to the 150th anniversary of BAS and the 75th 
anniversary of USB organized by the „Section Biology“ of USB and IBER – BAS, was held in 18 – 19th April  
at IBER – BAS. 
 Sixty-six scientific teams took part in the traditional scientific topics of the Seminar. 10 plenary lectures, 
24 oral presentations and 32 posters were presented. Large number of Universities, Organizations, Ministries 
and Agencies were represented, both from Bulgaria and abroad.
 Part of the presented reports were joint research works of Bulgarian scientists and colleagues from 
Greece, The Slovak Republic, Hungary and Romania. Colleagues, from Republic of North Macedonia – Goce 
Delcev University – Stip and Institute of Biology – Skopje, also indicated their interest in the Seminar. 
 Six young colleagues have been nominated and awarded with a diploma and books for the best oral and 
poster presentation. 
 Traditionally, a scientific movie was included „The majestic beauty of ecosystems with rare vegetation in 
Bulgaria“, scenario written by Prof. Svetlana Bancheva, PhD and operator, montage, music and graphic design 
of Eng. Ivan Yanchev from IBER – BAS.
 We are especially thankful to our sponsors BULAGAP Ltd.; LKB-Bulgaria EOOD and Pensoft Publishers 
Ltd.
 The audience supported annual organisation of „International seminar of ecology“ as well as publishing 
of the Proceedings of „International Seminar of Ecology – 2019“.
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Проф. д.б.н. Нина Бакърджиева,
почетен член на СУБ,

проф. д.б.н. Параскева Михайлова
 Началото на 90-те години на миналия век се 
характеризира с голяма динамичност и желание за 
промени във всички сфери на живота у нас – по-
литика, общество, икономика, култура, образова-
ние, наука и др. Тези промени не отминаха и науч-
ните среди. Така се роди идеята в кръга на някои 
учени биолози да се създаде секция „Теоретична 
и еволюционна биология“ към СУБ. Тези две из-
ключително важни направления на биологичната 
наука бяха в известен смисъл неглижирани у нас 
по различни причини. Само отделни учени прила-
гаха еволюционния подход в своите изследвания 
и резултатите си обсъждаха от гледна точка на 
еволюцията. Проблемите на теоретичната биоло-
гия бяха още по-слабо застъпени като тематика и 
в системата на образованието. Основни въпроси 
за живота като явления бяха в обсега на внима-
нието на философските среди, главно от гледна 
точка на диалектическия материализъм. От друга 
страна, тези две направления се развиваха интен-
зивно в световната наука, появиха се нови теории 
и концепции както в еволюционната теория, така 
и относно произхода и същността на живота. Фор-
мираха се нови школи, съвременни хипотези за 
възникването на живота, за видообразуването, за 
организацията и управлението в живите системи, 
за закономерностите във взаимовръзката между 
организмите и околната среда. Технологичният 
прогрес през ХХ в. разкри нови възможности и 
даде нов тласък на проучванията и изследвания-
та, свързани с характеристиките на живия свят и 
връзката му със заобикалящата ни среда. Всичко 
това имаше смисъл и основание да се дискутира и 
в нашата научна общност. 
 Сред инициаторите за създаването на секция 
„Теоретична и еволюционна биология“ към СУБ 
бяха проф. Нина Бакърджиева, проф. Емануил Па-
ламарев, проф. Параскева Михайлова, проф. Сте-
фан Кожухаров. Проф. Иван Матев, тогава предсе-
дател на Съюза на учените в България, подкрепи 
идеята и секцията стана реалност през 1994 г. В 
нея се включиха учени от БАН, от Биологическия 
факултет на СУ, от Пловдивския университет и др. 
За председател бе избрана проф. Н. Бакърджиева, 

която ръководеше работата на секцията с много 
енергия и ентусиазъм в продължение на 15 годи-
ни. По нейно желание през 2009 г. тя се оттегли 
от председателството. За председател на секцията 
бе избран проф. д.б.н. Димитър Иванов. Научният 
състав не беше голям, но това се компенсираше 
от ентусиазма, от убедеността в поставената цел, 
от интереса към проблематиката, а също и от ком-
петентността на всички специалисти, членове на 
секцията. Постави се начало на една много актив-
на дейност. Задачите си виждахме в три основ-
ни насоки: а). Дискутиране и популяризиране на 
важните съвременни въпроси на еволюционната 
теория и обясняването на живия свят от гледна 
точка на управлението, системния анализ, инфор-
мацията в живите единици на различни нива; б). 
Полагане усилия тези въпроси да намерят място 
в учебните планове на средните и висшите учили-
ща; в). Показване значимостта на знанията за ево-
люцията и организацията на живота като основа 
и подход при решаване на важни практически въ-
проси, особено в сферата на екологията, например 
решаване на проблеми, свързани с антропогенни-
те въздействия и опазването на околната среда. 
Специално внимание се обръщаше за създаване 
на научни основи за рационално използване на 
биологичните ресурси, прогнозиране на измене-
нията в природата под влияние на дейността на 
човека, управляване на процесите, протичащи в 
биосферата и др. 
  Провеждаха се сбирки на секцията, са-
мостоятелно или в сътрудничество с други звена 
– секции към СУБ, институти и др. Заседанията 
бяха разгласявани и се посещаваха от широк кръг 
учени според интересите им. Проблематиката 
обхващаше въпроси като закономерности и ме-
ханизми на еволюционния процес, биологично 
разнообразие, еволюция на генома, организация 
и управление в живите системи, специфика на 
информационните процеси, системен анализ, тео-
рии за произхода на живота, животът като земно и 
извънземно явление. Така например, представени 
и дискутирани бяха дейността и основните идеи 
на учените от Виенската теоретична школа или 

ПОГЛЕД КЪМ ИСТОРИЯТА НА СЕКЦИЯ 
„ТЕОРЕТИЧНА И ЕВОЛЮЦИОННА БИОЛОГИЯ“ 

ПРИ СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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кръжецът на името на нобеловия лауреат Конрад 
Лоренц. Внимание бе отделено на теорията на 
системите на Л. Берталанфи и системния анализ 
в биологията. Също така бяха  обсъждани и идеи-
те на проф. П. Шустер и нобеловия лауреат проф. 
М. Айген за хиперциклите като етап в еволюцията 
на метаболитните мрежи. Подробно бяха разглеж-
дани въпроси, свързани с нашето съвремие, като 
антропогенното въздействие върху природата и 
влиянието му върху геномната структура на мо-
делни растителни и животински видове. Обсъж-
даха се обстоятелствата за възникване на геномни 
изменения и тяхното отражение върху отделния 
индивид, популации и видове. Дискутираха се 
различни биомаркерни системи, които се използ-
ват за оценка степента на замърсяване в околната 
среда. Особено ползотворно бе сътрудничество-
то ни с проф. Александър Монов и ръководения 
от него семинар по медико-биологични пробле-
ми, който се провеждаше почти всяка седмица в 
една от залите на Градската библиотека на площад 
„Славейков“. На него пленарни доклади изнасяха 
членове на секцията – проф. Параскева Михай-
лова, проф. Нина Бакърджиева, проф. Димитър 
Иванов, както и поканени от нас лектори – проф. 
Бойко Георгиев и проф. Николай Спасов. Ставаха 
оживени дискусии при интерес както от специа-
листите в секцията, така и от колеги медици. За-
познати бяхме и с концепцията на проф. Монов за 
биологичния тероризъм, която той бе публикувал 
в няколко студии. Интерес представляваха и до-
кладите по проблемите на раковите заболявания, 
представени от изтъкнати наши лекари – дългого-
дишни изследователи в тази област. Полезно бе и 
сътрудничеството ни със секцията по физика към 
СУБ, като съвместно организирахме представяне-
то на книгата  „Явлението живот – познаваме ли 
го?“ от проф. Нина Бакърджиева.
   Особено  внимание бе отделено на при-
вличане на учители от страната в нашите научни 
сбирки. В това отношение важно значение има-
ше организирания от нас еднодневен семинар за 
учители по биология от цялата страна, които бяха 
запознати със съвременното развитие и новости-
те  в областта на еволюционната и теоретичната 
биология, като се подчерта необходимостта те да 
бъдат популяризирани сред учениците. За органи-
зирането на семинара получихме съдействието на 
МОН, а интересът на учителите беше много голям 
и залата за заседанията се оказа тясна, въпреки 
че имаше такса за правоучастие. Дискутираха се 
въпроси за организацията на биологичното обуче-
ние в училищата и осъвременяването на учебни-

те програми. Обсъждаха се и редица биологични 
проблеми като съхраняване и опазване на биоло-
гичното разнообразие и неговия еволюционен по-
тенциал. Особено полезно бе участието на проф. 
Людмил Наков от Медицинската академия, който 
участваше в комисията към МОН за изработване-
то на учебните програми по биология. За универ-
ситетските програми бе предложен основен курс 
по еволюционна и теоретична биология към НБУ 
от проф. Н. Бакърджиева и проф. П. Михайлова. 
За съжаление това не се реализира, но проф. Ми-
хайлова изнасяше лекции по проблемите на ево-
люцията  и генетични основи на видообразуване-
то в Пловдивския университет. Някои от колегите 
включваха въпроси на теоретичната биология в 
своите спецкурсове в Биологическия факултет на 
СУ. Необходимостта от повече и задълбочени кур-
сове по тези въпроси все още е налице и предстои 
да се решава целенасочено при изработването на 
програмите на висшите ни училища, както е в 
много университети по света. 
 Вниманието на учените в секцията бе съ-
средоточено и върху проблемите на екологията. 
В основата бе убеждението ни, че познаването на 
закономерностите на евлюцията на живия свят на 
нашата планета може да бъде  полезно и да лежи 
в основата на екологични концепции и решения. 
Това ни даде основание да станем инициатори 
на поредица от семинари на тема „Еволюция и 
екология“ и секцията ни проведе първите три  от 
тях през 2004, 2007, 2008 г. В тях с доклади взеха 
участие широк кръг от учени от различни научни 
звена в страната. Изнесените доклади разглеж-
даха както връзката на еволюционните теории с 
решаването на редица екологични проблеми, така 
и бяха представени конкретни изследвания в об-
ластта на екологията. Показано бе, че познаването 
на еволюционния процес може да внесе редица 
нови схващания и подходи при формулирането и 
поставянето на основните задачи на екологията 
както в теоретичен, така и в практичен аспект. Об-
съждаха се и представите за закономерностите на 
организация на живите системи, в т.ч. във връзка 
с антропогенното въздействие върху природните 
екосистеми и биосферата като цяло; създаване на 
научни основи за рационално използване на био-
логичните ресурси, прогнозиране на измененията 
в природата под влияние на дейността на човека, 
управляване на процесите, протичащи в биосфе-
рата, регулиране на числеността на популации и 
др. Значителен успех беше издаването на сбор-
ници с докладите от тези семинари, което бе  ре-
ализирано от Издателството на СУБ, търсени от 
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отделни учени и научни библиотеки. 
 В заключение трябва да се подчертае, че сек-
цията „Теоретична и еволюционна биология“ по-
каза завидна активност и доказа, че поставените 
пред нея задачи са съдържателни, намират отзвук 
в научните среди и са важни за нашето общество. 
А проблемите на теоретичната и еволюционната 
биология, макар и бавно,  намират своето място в 

системата на биологичните науки у нас. Нека по-
желаем това направление в биологията да се изу-
чава, дискутира и обсъжда в училищата и универ-
ситетите у нас, тъй като не може да се съхранява 
и опазва биологичното разнообразие на нашата 
планета Земя без да има знания за пътищата на не-
говото формиране и еволюционния му потенциал. 
   

НАУЧНИ ИЗЯВИ В СУБ
 Секция „Педагогика и психология“ към СУБ проведе в Академична зала № 2 на СУ „Св. 
Климент Охридски“ заседания:

• На 18 февруари 2019 г. с доклад от Красимира Танчева – Британски съвет в България, на тема:
„ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО“.

• На 18 март 2019 г. с доклад от д-р Весела Мирчева на тема:
„ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“.
•	На 20 март 2019 г. с дневен ред:

► Система за състезателна организация на образователния процес в средното  училище и дет-
ски градини. Докл.: д-р Варис Каландаров.
► Социалнопедагогическа работа с деца роми.  Докл.: докторант Мария Величкова. 

 Секция „История“ към СУБ проведе на 22 май 2019 г. в Пресклуба на БТА традиционната си 
пресконференция, посветена на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. 
Тема на пресконференцията: 

„150 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ –  
ОСНОВА НА БЪЛГАРСКОТО КНИЖОВНО ДРУЖЕСТВО“. 

 Водещ на пресконференцията: доц. д-р Благовеста Иванова, председател на секция „История“ 
към СУБ. Участници: доц. д-р Петко Христов – и.д. директор на Института за етнология и фолклорис-
тика с Етнографски музей при БАН;  доц.  д-р Емануел Мутафов – директор на Института за изследване 
на изкуствата при БАН; проф. д.и.н. Илия Тодев от Института за исторически изследвания при БАН. 

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 
НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ В УТВЪРДЕНИ АКЦИИ ПО ПРОГРАМА COST

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерството на образованието и науката (МОН) отправя 
покана за кандидатстване в Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на 
български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на 
научните изследвания и технологии COST (www.cost.eu). Целта на процедурата е да създаде условия за 
пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в 
областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност 
в тази програма.

Максималният  размер на съфинансирането е до 20 000 лв. на година. Mаксималният срок на дого-
вора за съфинансиране е две години. 

Срок за подаване на предложенията – безсрочно. 
Допълнителна информация, подробна покана за участие и необходимите документи ще намерите на 
адрес: https://www.fni.bg/?q=node/874 



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. Подкрепя финансово публикации на млади учени в реферирани спи-
сания с импакт фактор.

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

Чрез програма „Насърчаване на стопански 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: (02) 9815181; тел/факс: (02) 9815483
     E-mail: office@evrika.org



	 	
The first Congress Centre in

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

namely

Петте зали разполагат с пълно 
стандартно оборудване:

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

Хотелът има 
95 стаи, а 

ресторантът – 
400 места.

Инфраструктурата 
на Конгресния 

център 
„Фр. Жолио-

Кюри“ позволява 
гъвкавост и 

пригодимост към 
всяка проява. 

Адресът	е:
Международен дом на учените

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

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

www.ihsvarna.com
За	контакти	в	София:

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

The	address	is:
International House of Scientists

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

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

www.ihsvarna.com
Contact	in	Sofia:

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

the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists

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

to 300 participicians, or several smaller
simultaneous meetings

Full standart equipment in the 5 
meeting rooms is available:

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

The hotel has
95 rooms,

the restaurant – 
400 seats

The Infrastructure 
of „J.-Curie“ 

Conference Centre 
provides flexibility 

and adaptability for 
every event. 

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса

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

а именно
Международният дом на учените

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

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

симултантни срещи.


