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СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ПОКРОВИТЕЛИ НА НОВА 
ЕВРОПА*

 В духа на българското председателство 
на Съвета на Европа бих искала да свържа 
утрешния празник с тазгодишния Кирило-
методиевски юбилей, който отбелязва едно 
от събитията, направили ни част от Европа. 
Това е 1150-годишнината  от освещаването на 
славянските книги в Рим от папа Адриан II (Фотос 
1) – акт, с който всъщност старобългарският 
език става третият културен език в Европа, 
разчупвайки гръко-латинския характер на 
европейската писмена култура. Десетилетия след 

* Академично слово, произнесено на Тържествено събрание по случай 24 май  в Големия салон на БАН (23 
май 2018 г.).

това в България е създадена кирилицата (Фотос 2), 
наречена така от първите български книжовници 
в памет на техния гениален учител. Единадесет 
века  по-късно България  внася официално тази 
азбука в Европейския съюз, ставайки негов член. 
В перспективата на нашия утрешен Европейски 24 
май, бих искала да проследя един друг аспект на 
кирило-методиевската традиция – превръщането 
на култа към Светите братя  в общоевропейски чрез 
енцикликите на римските папи през Модерната и 
Постмодерната епоха. 

Доц. д-р Славия  Бърлиева,
Кирило-Методиевски научен център при БАН

Фотос 1. Рим, базиликата „Сан Клементе“: св. св. Кирил и Методий защитават славянското писмо пред папа 
Адриан II (художник С. Нобили, 1889)
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 През съвременната епоха католическата 
църква издава поредица официални документи, 
които съдържат оценката на апостолическия прес-
тол за живота и делото на славянските апостоли. 
На практика това са повече от 900 енциклики, 
апостолически послания, декрети, молитви, про-
поведи, писма – все свързани със Солунските бра-
тя, а значителна част от тях – и с България.
 След 1870 г., когато Римският епископ за-
губва своята светска власт1 , а Рим е включен в 
състава на Италианската държава, Ватиканската 
курия се стреми да отстоява позициите на католи-
ческата църква, от една страна, чрез създаване на 
масови демократични движения, а  от друга – чрез  
сближаване и обединяване на всички християн-
ски църкви под своята егида. Този стремеж към 
сближаване е насочен най-вече към православната 
църква, чието единение с католицизма до голяма 
степен зависи от верското единство на славяните. 
Икуменическите идеи на папския престол и сла-
вянското християнство намират своята пресечна 
точка в стародавната кирило-методиевска тради-
ция. Тази традиция се интерпретира като символ 
на приобщаването на славянството към европей-
ската цивилизация, а Кирил и Методий се разглеж-

дат като символи на християнското единство. Това 
е и основната идея на първата папска енциклика за 
двамата славянски апостоли – Grande munus2 , об-
народвана по повод 1000-годишнината от писмото 
на папа  Йоан VIII, с което той утвърждава Мето-
дий като  Панонски  епископ през 880 г. С Grande 
munus папа Лъв XIII обявява славянските първо-
учители за „апостоли на икуменическото един-
ство“, включва празника им в Римския календар 
на 5 и на  7  юли и ги канонизира за светци3. Из-
тъквайки принадлежността на Солунските братя 
към апостолите на Западната църква, а след това 
изброявайки евангелизираните от тях области 
(Моравия, Панония, България, Далмация, полски-
те земи, Киевското княжество), енцикликата ар-
гументира правото на курията за юрисдикция над 
всички тези области. Последвалото я апостоличе-
ско писмо до чешките епископи Bene cognitum от 
14 юли 1881 г. съвсем недвусмислено подкрепя 
папските претенции. Тези документи не успяват 
да притъпят противоречията между православие-
то и католицизма и двете общности посрещат сил-
но противопоставени юбилейните тържества в па-
мет на 1000-годишнината от смъртта на Методий, 
а Велеград и Киев се очертават като два противос-
тоящи си един на друг центъра на католическия 
и православния панславизъм. Въпреки това през 
1894 г. Лъв XIII отново се обръща към славянски-
те народи в името на техните апостоли, за чието 
въздигане се е погрижил. „Направих това – пише 
папата, за да се породи задълго между славяните и 
Римския понтифекс прекрасно разбирателство“4.
 В своята икуменическа дейност следващите 
предстоятели на Римската църква също най-на-
стойчиво интерпретират фигурите на Кирил и 
Методий като символи на християнското един-
ство. През 1921 г. папа Бенедикт XV им посвещава 
писмото си  Saepe nobis5, а папа Пий XI ги нарича 
„украса и слава на Църквата“ и апостоли, присъ-
единили славяните към „паството на Петровите 
наследници“ в писмото си Quod S. Cyrillum6. В 
повечето от изброените документи основен сим-

Фотос 2. Кирилски текст върху керамична плочка от 
Преслав, X век

1 На 9 октомври 1870, след проведен референдум, Рим и Лацио са присъединени към Кралство Италия.
2 Grande munus – енциклика на папа Лъв XIII от  30 септември 1880 (този, както и всички цитирани тук  
папски документи, са публикувани под името на техния издател на сайта на Ватикана: http://www.vatican.va/
holy_father/index.htm (посетен на 22 май 2018 г.).
3 До този момент празникът е отбелязван от регионалните календари на няколко католически диоцеза на 9 
март или в една от неделите между Великден и Петдесетница.
4 Aпостолическо писмо Praeclara gratulationis от 20 юни 1894 г. – Acta Sanctae Sedis, Vol. 26 (1893 – 1894), 
705 – 717.  
5 Saepe nobis, писмо от 30 ноември 1921 г. 
6 Quod S. Cyrillum Thessalonicensem, писмо от 13 февруари 1927 г. – Acta Apostolicae Sedis 19 (1927), 93 – 96. 
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папа Павел VI произнася слово, в което нарича 
тези мощи „залог за единство с апостолическия 
престол“8. Неговото  послание Аntiquae nobilitatis, 
oтбелязващо  1100-годишнината от смъртта на Ки-
рил, също търси в делата му стремеж към един-
ство на църквата. Това писмо обявява двамата 
славянски апостоли  за миротворци – пример за 
славянските народи9.

вол  на  икуменическата трактовка на кирило-ме-
тодиевската идея е предсмъртната молитва на св. 
Кирил от неговото Пространно житие (гл. VIII) : 
„Господи,... издигни Твоята църква с множество и 
съедини всички в единодушие“.
 Пoнтификатът на папа Йоан XXIII (Фотос 3) 
белязва с по-голяма широта и демократичност  
тълкуването на Кирило-Методиевото дело. Папа-
та,  в продължение на 10 години папски визита-
тор в София, е добър познавач на старобългарския 
език, старобългарската литература и на  историята 
на православието. Това привнася  към чисто дог-
матическите елементи на неговите слова и писма 
и една ясно забележима културно-историческа ок-
раска. При откриването на Словашкия институт 
„Кирил и Методий“ в Рим Йоан XXIII нарича сла-
вянските апостоли „идеал, наследство и символ на 
славянския дух и на славянския гений“. Неговото 
апостолическо писмо Magnifici eventus7, посве-
тено на хилядогодишния  юбилей на Моравската 
мисия, също подчертава, че Кирил и Методий са 
присъединили славянските народи към световната 
цивилизация.

7 Апостолическо писмо от 11 май 1963 г.
8 Paulus PP.VI. Homilia in basilica S. Clementis. 
9 Апостолическо писмо от 14 февруари 1963 г. 
10 Egregiae virtutis. Ad perpetuam rei memoriam, 30 декември 1980 г.

Фотос 3. Паметникът на папа Йоан XXIII  в София 
от  К. Баляна, 2002

 Следващите предстоятели на Римския прес-
тол влагат в тази идея същия икуменически дух, 
обогатен с признанието за нейното културно зна-
чение. Когато на 17 ноември 1963 г. отново наме-
рените мощи на св. Кирил (Фотос 4) тържестве-
но биват положени в базиликата „Сан Клементе“, 

Фотос 4. Папа Павел VI и  българският католически 
екзарх епископ Кирил Куртев в съслужение при връ-
щането на мощите на св. Кирил в „Сан Клементе“ на 
17.11.1963 г. (С любезното разрешение на Апостоли-
ческата екзархия в София) 

 Йоан-Павел II обаче е папата, който безспор-
но най-последователно подчертава значението на 
Кирило-Методиевото дело за изграждане на ду-
ховното единство на европейската цивилизация 
наред с останалите апостоли и евангелизатори 
на Европа. Във всяко от посланията си, в които 
споменава  Солунските братя, папата подчертава 
своето преклонение пред тях – като първия славя-
нин, предстоятел на Римокатолическата  църква, 
пред първия архиепископ, хиротонисан в Рим за 
славянските народи, и пред неговия брат. Апосто-
лическото писмо Egregiae virtutis10, издадено  по 
повод на 1100-годишнината от ръкополагането на 
Методий за Панонски епископ и 100-годишнината 
от  обнародването на Grande munus, обявявя два-
мата славянски светци за съпокровители на Евро-
па заедно с основателя на западното монашество 
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Бенедикт Нурсийски.
 В този акт папата се осланя на своя пред-
шественик папа Павел VI, който за първи път 
прилага практиката да се избират светци-покро-
вители в европейски мащаб, провъзгласявайки 
основателя на западното монашество св. Бенедикт 
Нурсийски за патрон на цяла католическа Европа. 
Той прави това по повод освещаването на възста-
новената бенедиктинска лавра Монте Касино, на-
пълно разрушена от  бомбардировки през 1944 г. В 
папското послание светецът е наречен крайъгълен 
камък на европейската християнска цивилизация, 
почиваща върху дейността на създадения от  него 
орден и постигната не с меч и огън, а с кръста, 
книгата и ралото из цялото пространство от Сре-
диземноморието до Скандинавия и от Ирландия 
до равнините  на Полша. Във всички концепции 
за духовно единство до този момент границите на 
Европа са очертани  според древната романо-гер-
манска традиция като демаркационна линия меж-
ду цивилизованите народи, „възпитани в духа на 
съвместното съществуване и гражданското обще-
ство“, и изостаналите  варвари, които продължа-
ват да водят един живот суров и див11. Политици-
те са възприели смаляването на същинска Европа, 
съгласявайки се желязната завеса като граница 
между Изтока и Запада да се издигне от Щетин до 
Триест,  заменяйки  традиционното деление от Из-
точна Балтика до Черно море. Затова не е чудно, 
че Общият пазар, първата  европейска икономи-
ческа  организация, създадена през 1950 г., обхва-
ща територия, почти съвпадаща с територията на 
средновековната Франкска империя...
 В своята енциклика Slavorum Apostoli (от 2 
юни 1985 г.), обнародвана по повод 1100-годишни-
ната на Методий, Йоан Павел II  заявява:  „Кирил 
и Методий осъществиха на дело онова съвърше-
но общение в любовта, което предпазва Църквата 
от всякакъв вид етнически партикуларизъм или 
ексклузивизъм, както и от всякакво националис-
тическо високомерие“. Светият отец разкрива и 
мотивите си за този акт: 
 „Да присъединим двамата Солунски братя 
към основателя на западното монашество, озна-
чава косвено да подчертаем онази двойна църков-
на и културна традиция, тъй многозначителна за 
нашия континент. Както у св. Бенедикт, така и у 
светите Кирил и Методий, Европа открива отново 
своите духовни корени“12.

11 Срв. напр. енцикликата Fulgens radiatur на папа Пий XII oт 21 март 1947 г. 
12 Slavorum Apostoli, VIII гл.
13 Сутрешна медитация в деня на св. Кирил и Методий по Римския календар – 14 февруари 2018 г.

 Папа Войтила, от самото начало на своя 
понтификат, многократно споменава св. Кирил и 
Методий и  като представители на християнския 
Изток, и като свързващо звено – мост между двете 
традиции на Христовата църква. 
 Докато неговите предшественици виждат в 
Славянските апостоли преди всичко добър пример 
на гръцкото (или гръко-славянското) подчинение 
спрямо Римския престол, Йоан Павел II ги смя-
та за модел и символ на екуменическия диалог 
между разделените църкви на Изтока и Запада. 
Именно с това  той въвежда в официалната док-
трина на Римската църква идеята за Европа като  
общност на двете традиции; учейки да не се про-
тивопоставя повече Бенедиктинска (т.е. латинска, 
католическа, западна) Европа на Европа на Кирил 
и Методий – гръко-славянска, православна, източ-
на: „Европа е християнска в своите корени. Двете 
форми на великата традиция на Църквата,  източ-
на и западна, двете форми на култура са взаимно 
свързани  като   белите  дробове  на един и същ 
организъм“ (Redemptoris Mater от 25 март 1987 г.). 
Такава е мъдростта на миналото, такова е наслед-
ството на народите, обитаващи нашия континент. 
(Euntes in mundum  от 25 януари 1988 г.).
 През октомври 1999 г., на прага на третото 
хилядолетие, папата затваря както в географски, 
така и в хронологически, конфесионален и социа-
лен аспект кръга на европейските покровители 
с  три значими за  западното християнство  же-
ни-светици. Това са св. Катерина Сиенска (учи-
телка на Църквата, миротворка и реформаторка), 
св. Бригита Шведска (смирена майка, мистичка и 
основателка на религиозен орден) и св. Терезия 
Бенедикта  (Едит Щайн – еврейка, философка и 
феминистка, загинала в нацистки лагер). Този акт 
разчупва в европейска перспектива двуполюсна-
та конфигурация на съпокровителите Бенедикт/ 
Кирил и Методий; респ. Изток/Запад и я отва-
ря и в други измерения. Шестимата закрилници 
представят според учението на Римската църква 
християнския фундамент на Европа в неговото 
национално и духовно многообразие, а също така 
и възможността да се преодолее разпокъсаността 
и противоречията със силата на вярата.
 Сегашният Римски епископат последовател-
но признава универсалния характер на мисията на 
Солунските братя, възприемайки я като  предпос-
тавка да се зароди единство в многообразието и 
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традициите на различните  култури. Папа Фран-
циск изрази надежда, че Кирил и Методий ще по-
могнат заедно със св. Бенедикт Нурсийски „щото 
тази наша Европа да не изпада в нестабилността 
на краткотрайните и крехки отношения и ще ни 
научат какво е любовта между хората“13.
 Само преди десетина дни, на 11 май 2018 г., 
папата подчерта нуждата да се търси по-тясно 
единение и неразривната връзка между духовност 
и култура: „Поради това –  каза негово Светей-

13 Сутрешна медитация в деня на св. Кирил и Методий по Римския календар – 14 февруари 2018 г.
* Произнесено на Академичното тържество на 24 май 2018 г. в Аулата на Софийския университет.

шество – не е достатъчно да препотвърждаваме 
схемите на миналото, а да търсим нови и смели 
пътища за нашето съвремие, които ще ни доведат 
до единството, към което сме тръгнали“.
 Нека се вслушаме в тези думи и да отдадем 
дължимото на светите братя, в основата на чиято 
мисия стои срещата,  диалога и опознаването на 
другия – всичко онова,  която допринася за една 
Нова, модерна Европа, способна да се възползва 
от богатството на общите си  културни традиции!

СЛОВО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА 
И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ*

Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков,
ректор на СУ „Св. Климент Охридски“

 Често казваме, че 24 май е най-българският 
празник. Показва ни го дългата му история, показ-
ва ни го и това, че когато задължителните манифе-
стации бяха отменени, остана само едно шествие 
– това, за което няма нужда от укази и извежда-
не под строй на улицата, защото в него хората се 
включват спонтанно – така, както празникът е за-
почнал.
 Днес  виждаме,  че 11 май,  а по-късно 24 
май, се е превърнал  от „даскалския празник“ по 
думите на Вазов във всенародно тържество, отда-
ващо дължимото на светите братя и техните уче-
ници, на славянската писменост, на българската 
просвета, наука и култура и на българската духов-
ност.
 Ето за тази духовност искам да си погово-
рим днес.
 Достойни наследници ли сме на първоапос-
толите и на народните будители, пазим ли свято 
традициите, носим ли духовността в сърцата си?
 Всяко дете знае имената на двамата свети 
братя Кирил и Методий и на техния ученик – па-
трона на нашия университет „Св. Климент Охрид-
ски“. Всички българи  пеят  химна „Върви наро-
де възродени“ на Стоян Михайловски и Панайот 
Пипков. Но колко от нас са чували за „Св. Кирил 
и Методий“ на Константин Величков? Колко бъл-

гари познават „Ода на 11-ий майя“ на Иван Вазов? 
И колко са чели развълнувания разказ в  споме-
ните на Вазов за „Големият ден“? Знаем ли коя е 
„песента на Кирила и Методия: „И след тисяща 
години“, спомената от Вазов в този спомен? Пом-
ним ли нейния автор Йоаким Груев, който има 
най-голяма заслуга за разпространението на праз-
ника, или Найден Геров, който първи организира 
честване няколко години по-рано?
 Знаем ли куриозния факт, че този химн, 
написан от Йоаким Груев, според сведението на 
бащата на великия Борис Христов се пее по ме-
лодия на американска революционна песен, която 
по-късно става химн на Съединените американски 
щати?
 Йоаким Груев, който има основната заслуга 
денят на Св. св. Кирил и Методий да започне да 
се празнува като празник на българските ученици, 
само няколко десетилетия по-късно ентусиазира-
но констатира, че „от училищен празник, какъвто 
беше изпърво, достигна да стане всеобщ, народен 
Великден“.
 Няколко години по-късно в „Големият ден“ 
Вазов използва същото сравнение с най-важния 
празник на Източноправославната църква: „Защо-
то и 11 май е един Великден, Великден на духа и 
на просветата, на възкресението на новите надеж-
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ди и през векове заспалите сили на един народ, 
лишен от велики традиции и жаден за тях“.И ако 
24 май е Великден на духа, правим ли достатъчно, 
за да остане България „държавата на духа“, както 
я нарече акад. Лихачов, и да не се превърне в дър-
жава на духовната нищета?
 Преди една година на този ден казах, че кни-
гата няма да изчезне заради технологичния напре-
дък, но може  да  изчезне, ако книжовността на-
пусне сърцата ни. Тогава говорих за нивото ни на 
грамотност, сега поставям въпроса за българската 
духовност. Казах също, че днес е необходимо ново 
възраждане на българското образование, наука и 
култура. Сега ще го нарека духовно възраждане.
 Дори представители на народните читали-
ща, някои от които са основани преди 160 години, 
посрещнаха със скептични погледи думите ми за 
нуждата от ново възраждане. Очевидно за повече-
то българи Възраждането е еднократен акт, отми-
нала веднъж завинаги историческа епоха.
 Това мнение не е правилно дори в истори-
чески смисъл. Още в Рим една първа група ху-
манисти се опитват да надскочат личното и на-
ционалното, за да постигнат чрез запознаването 
с една образцова култура – тази на Древна Гър-
ция, нов идеал за човека. Подобни са импулсите 
за културните и духовните идеи на Каролингския 
ренесанс и на разцвета във Византия по времето 
на патриарх Фотий. Обединяването на идеята за 
преоткриване на античния хуманизъм с идеята за 
човечността като най-важна характеристика на 
човека е централно и за следващия хуманизъм – 
Ренесансовия. Тя е преоткрита отново културно и 
политически през ХХ век в Германия, в един опит, 
провален от настъпването на нацизма. Българско-
то Възраждане е само брънка в този неспирен про-
цес, който би трябвало да ни съпътства вечно.
 Днес това не се осъзнава не само в България. 
Темата за духовността и човечността е изместена 
в световен мащаб от важни и спешни каузи като 
борбата с глада и преодоляването на дигитално-
то разделение. Но съвременният дебат подценява 
истинската опасност. Не изкуственият интелект и 
роботите застрашават човечеството – истинската 
заплаха е в това, че ние, хората, губим човешко-
то. Ново духовно възраждане и нов хуманизъм са 
ни необходими не само за да запазим културата, 
просветата, науката и духовните традиции, а за 
да съхраним човечността си. Хуманизъм и хуман-
ност имат общ корен – те са присъщото на човека.

В България тази опасност е още по-очевидна. За-
ради демографската криза и емиграцията се без-
покоим, че сме изчезващ народ, но не осъзнаваме, 
че истинската опасност е изчезващата духовност. 
Ние не четем, не търсим духовно  израстване,  а  
единствено  икономически  просперитет, не общу-
ваме едни с други, не си помагаме, егоизмът е из-
местил емпатията, а атеизмът – вярата в доброто.
 Програмите на политическите партии са 
съзвучни с народните очаквания – те ни обещават 
материален просперитет, развита инфраструктура 
и работа за  всички.  Няма  нито  една  партия,  
която  да  е  превърнала  в  своя  кауза духовното 
възраждане.
 Това привидно отговаряне на очакванията на 
хората обаче може да се окаже недалновидна по-
литическа стратегия, защото никой не може дълго 
да живее само с хляба. Стремежът към духовно 
израстване е дълбоко присъщ на човека и мате-
риалното може да замести липсата на духовност 
само временно. Това е и причината за периодич-
ното възраждане на интереса към културата, хума-
низма и хуманността.
 Именно този неосъзнат глад за духовност 
във всички смисли на думата превръща 24 май във 
всенароден, обединяващ всички българи празник. 
Всяка политическа инициатива, основана на кау-
зата на духовността и човещината, би обединила 
всички българи по същия начин и би имала много 
по-голям успех от надвикванията кой ще ни обе-
щае повече.
 Затова днес наред с традиционните пожела-
ния да съхраним българския език и българската 
култура ще ви пожелая да възродим духовността 
и човечността.
 Българските учители, преподаватели, изсле-
дователи, библиотечни и читалищни деятели и 
творци на изкуството и културата са тези, за които 
всеки ден е „Великден на духа и на просветата“. 
Благодаря ви за това!
 Нека заедно се погрижим България да има 
духовно бъдеще!
 Нека заедно сътворим ново духовно възраж-
дане!
 Нека осъществим мечтаното от Вазов въз-
кресение на новите надежди и на заспалите сили 
на един народ!
 Честит празник на българската просвета и 
култура, на славянската писменост, на знанието и 
духовността!
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 Изследванията върху живота и делото на Ки-
рил и Методий и техните ученици винаги са има-
ли своето важно място в дейността на БАН. Така 
Българското книжовно дружество (на 13 февруари 
1911 г. БКД се преименува на Българска академия 
на науките ) се ангажира с организирането на пър-
вия голям юбилей в следосвобожденска България 

– 1000-годишнината от смъртта на св. Методий 
през 1885 г. (Фотос 1). Още през 1884 г. за целта 
е създадена нарочна комисия с председател Васил 
Друмев – митрополит Климент (1841 – 1901) (Фо-
тос 2). Тя излиза с предложение, в което настоява 
България, бидейки център, в който се заражда и 
се разпространява Кирило-Методиевото дело, да 
бъде домакин на Общославянски събор по случай 
юбилея. Комисията се ангажира  с изпращането 
на покани до всички територии, останали извън 
пределите на Княжество България, в които живеят 
българи, както и с организирането на литературна 
вечер в навечерието на празника. В своята реч Ва-
сил Д. Стоянов (1839 – 1910) говори за глобалното 
значение на Кирило-Методиевото дело за цялото 
човечество.  Васил Друмев ясно посочва значение-

ИЗ ИСТОРИЯТА НА КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКАТА 
В БАН

Гл.ас. д-р Десислава Найденова,
Кирило-Методиевски научен център при БАН

то на славянската писменост като легитимираща 
българската народност, а празникът за българите 
определя като „роден и общославянски“, символ 
на независимостта.
 Същинското институционализиране на из-
следванията по кирилометодиевистика в БАН е 
свързано с дейността на историка Васил Н. Зла-

тарски (1866 –1935) (Фотос 3) и учредяването на т.
нар. Климентова комисия в Академията. Във връз-
ка с наближаващата хиляда годишнина от смъртта 

Фотос 1. Честване на 1000-годишнина от смъртта на св. Методий, 1885 г.

Фотос 2. Васил Друмев (митрополит Климент)
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се обединят усилия и при всяко едно учреждение 
да се образува нарочна комисия. Координатор на 
всички следва да бъде т.нар. Климентовски от-
бор (комитет), съставен от по един представител 
на отделните комисии.  Избраната от Академията 
Климентова комисия започва активна работа от 
януари 1914 г. в състав: Александър Теодоров-Ба-
лан (1859 – 1959), Беньо Цонев (1862 – 1926), 
Йордан Иванов (1872 – 1947) и Васил Златарски.  
Нейна основна задача е издаването на изворите 
за живота и дейността на Климент Охридски, а 
именно: 1. Основни извори. Текст и новобългар-
ски превод на гръцките жития, съставени от Те-
офилакт Охридски и Димитър Хоматиан, както и 

на гръцката и славянската служба за светеца; 2. 
Издание на някои от книжовните  трудове на св. 
Климент. Изданието трябва да бъде критично, 
като за целта трябва да се продължи работата и 
след тържествата. 3. Отпечатване на книга – из-
следване, посветена на живота и дейността на св. 
Климент. Членовете на комисията са натоварени 
със задача да посетят по-важните книгохранили-
ща в страната и чужбина, в които се пазят славян-
ски ръкописи, и да направят фотографски снимки 
или точни преписи от изворите за Климент и от 

на св. Климент през 1916 г. В. Златарски, тогава 
ректор на Софийския университет, изпраща още 
през юли 1913 г. едно писмо до председателя на 

БАН и други по-важни 
културни институции, 
като Министерство-
то на народната про-
света, Светия синод, 
Художествено-индус-
триалното училище и 
Музикалното учили-
ще, в което се казва, че 
„тъй като с обширната 
област на някогаш-

ната Климентова дейност е свързан неразривно 
българският национален идеал“, трябва да се ор-
ганизира подобаващо честване на наближаващата 
годишнина. Университетът, кръстен на него, смята 
за свой дълг да вземе почин за отпразнуването на 
годишнината, още повече че Руската император-
ска академия е избрала за тази цел още през март 
комисия, очаква се такива да бъдат формирани и 
от другите славянски академии, а „от всички сла-
вяни имат преден дълг българите да ознаменуват 
помена на светого Климента“ и затова трябва да 

Фотос 3. Васил Златарски

Фотос 4. Фотокопие от препис на Похвала за Климент, папа Римски от Климент Охридски (в последната 
колона се чете заглавието и името на Климент епископ)
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учени като В. Златарски продължават да съби-
рат материали, свързани с живота и дейността 
на Климент Охридски. В доклада си до началник 
щаба на действащата армия във връзка с научната 
му командировка в Македония през 1916 г. уче-
ният съобщава, че в Охрид в библиотеката на по-
койния книжовник Георги Бодлев открива ценни 
екземпляри от мосхополското издание (от 1742 г.) 
на  Пространното житие на св. Климент, написано 
от Теофилакт Охридски, което той има намерение 
да издаде.

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 Проучванията по кирилометодиевистика в 
БАН се активизират отново със създаването на 
една друга комисия – Комисията за издаване из-
ворите за живота и делото на Кирил и Методий. 
По време на Втория конгрес по византинистика, 
провеждащ се в София през 1934 г., Стоян Роман-
ски (1882 – 1959) (Фотос 6) прави предложение да 
се създаде Комисия,  чиято основна задача, имаща 
огромно значение  за цялото славянство, да бъде 
пълно критично издание, върху всички ръкописи, 
на всички извори за живота и делото на Кирил и 
Методий и да работи при Българската академия, 
която ще поеме разходите по нейната работа.  За 
членове на Комисията са избрани видни изследо-
ватели в областта на кирилометодиевистиката от 

творбите му. Васил Златарски и Й. Иванов успя-
ват да посетят библиотеките в  Белград, Румъния, 
Фрушка гора и Русия. Като цяло пътуването им е 
доста ползотворно и както заключват в доклада 
си двамата учени, донесени са всички материали, 
необходими за едно цялостно изследване на жи-
вота и книжовната дейност на св. Климент, стари 
и редки руски изследвания, посветени на славян-
ския апостол и общо 43 снимки или преписи на 
негови творби. Днес тези снимки съставляват една 
част от сбирка V, съхранявана в Архива на БАН, и 

са използвани при подготовката на изданието на 
събраните съчинения на св. Климент от 70-те го-
дини на  XX в. (Фотос 4).
 Поради избухването на Първата световна 
война (1914 – 1918) обаче, въпреки многото събра-
ни материали, Климентовата комисия не успява да 
осъществи нито едно от предвидените издания.  
БАН успява да организира само тържествено съ-
брание, на което реч произнася председателят на 
Комисията – Александър Теодоров-Балан. Пред-
ставители на Академията присъстват на чества-
нията в Охрид и други места в страната (Фотос 5). 
С провеждането на тържественото събрание дей-
ността на Климентовата комисия официална е 
прекратена. Независимо от това обаче отделни 

Фотос 5. Честване на 1000-годишнината от смъртта на св. Климент в Охрид, 1916 г.
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всички славянски страни: от България – Алексан-
дър Тодоров-Балан, Йордан Иванов, Юрдан Три-
фонов, Михаил Попруженко и Стоян Романски; от 
Чехия – Милош Вайнгарт, Йозеф Вайс, Франти-
шек Дворник, Йозеф Курц, словенският историк 

Милко Кос, руският славист Валерий Алексан-
дрович Погорелов, украинските учени – Иларион 
Свенцицки и Иван Огиенко, полският езиковед 
Станислав Слонски и хърватският езиковед Сте-
пан Ившич. Трябва изрично да се подчертае, че в 
периода до 1945 г. основният акцент в дейността 
на БАН е поставен върху хуманитарните изслед-
вания, тъй като изконните цели на Академията са 
насочени към разкриване на родното и специфич-
ното и към защита на българския национален иде-
ал. Комисията за издаване изворите за живота и 
дейността на Кирил и Методий е една от трите по-
стоянни комисии към Академията със самостояте-
лен бюджет. Другите две комисии са: Комисията 
за съставяне на пълен речник на българския език 
(основана през 1914 г.) и Комисията за Издаване 
изворите за българската история (1938 г.).
 Първата задача на членовете на Комисията е 
да направят списък на известните славянски ръко-
писи, съдържащи Пространните жития на Кирил 
и Методий, както и книгохранилищата, в които 
се намират. Благодарение на  тяхната работа БАН 
успява да се снабди с фотокопия от почти всич-
ки преписи на житията, които се пазят и днес в 
Научния архив (сбирка V) и са в активно научно 
обръщение. За голямото научно и обществено зна-
чение на Комисията свидетелства едно писмо на 
С. Романски от 1943 г., в което се посочва изрично, 
че „в бюджета [за Академията] държавата винаги 
слагаше в скоби поименно и за разходи на Коми-

сията по издаване изворите за живота и делото на 
Кирил и Методий“.  По-нататък отново се под-
чертава: „Не мисля, че в България би се намерил 
човек, който да желае работата по Кирило-Мето-
диевите въпроси да бъде изпусната от България и 
пренесена в чужда страна“. 
 Със смяната на политическия режим в Бъл-
гария на 9 септември 1944 г. се променя и гово-
ренето за Кирило-Методиевото дело и неговата 
научна интерпретация. Новите насоки и задачи  се 
задават още с първото следвоенно честване на 24 
май. Първата и най-голяма промяна в идеологи-
зацията на образа на двамата братя е свързана с 
възприемането им не като символ на българската 
нация, а по смисъла на идеите за социалистиче-
ския интернационализъм на цялото славянство. 
Това е денят на славянската култура, на просве-
тата и на общославянската солидарност. С Наред-
ба-закон от 1948 г. една част от директорите на 
училища в страната ще бъдат освободени от длъж-
ност с аргумента, че са организирали училищни 
инициативи най-често за Кирил и Методий, тъл-
кувано като свързване на училището с църквата, 
с монархическия институт и разпространяване на 
великобългарския шовинизъм. Един добър при-

мер за омаловажаването на „националното“ в Ки-
рило-Методиевата символност е промяната, която 
придобива орденът „Св. св. Кирил и Методий“. От 
най-високо отличие в Царство България той заема 
ниското седмо място в ранговата листа на българ-
ските почетни знаци (Фотоси 7, 8).

Фотос 6. Стоян Романски

Фотос 7. Орден „Св. св. равноапостоли Кирил и Ме-
тодий“. Царство България
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 Кирилометодиевистиката е изхвърлена от 
Академията, която ще започне да играе ролята на 
основен координатор на научните изследвания 
в България, съгласувани с политиката на ЦК на 
БКП. Идеята за Кирило-Методиевски институт, 
какъвто е предвиден в проекта за реорганизация 
на Историко-филологическия клон, съставен през 
юли 1945 г., не е приета. Сега това противоречи 
на задачите за борба с великобългарския шовини-
зъм и на идеята за всеславянска солидарност. Това 
вече не е празникът на българския народ, който 
обединява българите, пръснати в Македония, Тра-
кия, Добруджа, Моравско. Това е денят на славян-
ската култура и на просветата. „..Ние трябва да ги 
[историческите факти] изтъкнем днес по-силно 
от когато и било, за да бъде за всекиго очевид-
но, че отечественофронтовска България е скъса-
ла веднъж завинаги с идеологията и практиката 
на великобългарския шовинизъм, държи високо 
и чисто знамето на всеславянската солидарност, 
на братското сътрудничество с всички славянски 
народи, на първо място – на вечната дружба с ве-
ликия руски народ, нашия освободител... Днес 
делото на Кирил и Методий изпъква с най-голяма 
сила тъкмо като общославянско... Кирил и Мето-
дий, както и техните ученици, една част от които 
са намерили прибежище в Русия, не принадлежат 
на един отделен славянски народ, а принадлежат 
на цялото славянство...“, подчертава в словото си 
по случай 24 май 1945 г. Вълко Червенков. 
 Съветската наука също има свое виждане 
по въпроса. Дълго време официалната историог-
рафия избягва да споменава, че русите са приели 
кирилската азбука от България. В история на Бъл-
гария от 1953 г., подготвена от Института по сла-
вяноведение към Съветската академия на науките, 

за Кирило-Методиевото дело се говори мимохо-
дим, като се набляга на обстоятелството, че русите 
са имали писменост още преди Кирил и Методий. 
Не е спомената нито дума и за значението на дело-
то им. Това не остава незабелязано от български-
те учени Димитър  Ангелов (1917 – 1996), Алек-
сандър Бурмов (1911 – 1965), Иван Дуйчев (1907 
– 1986) по време на обсъждането на историята в 
София, които подлагат на остра критика факта, че 
Кирило-Методиевото дело не е достатъчно оцене-
но и не е изтъкнат приносът на българския народ 
в общославянската култура за периода IX–X в.1. 
„Един въпрос, с чието разрешение в съветската 
история аз не съм съгласен, е въпросът за делото 
на Кирил и Методий... Ще отбележа само, че по 
мое мнение съветските историци не са оценили 
достатъчно огромната роля, която е изиграла съз-
дадената с помощта на тяхната азбука книжнина 
– роля, важна не само за нашата средновековна 
история, но и за историята на руския народ“, по-
сочва Д. Ангелов. Според Ал. Бурмов „влогът на 
българския народ в общославянската и световна 
културна съкровищница е пренебрегнат“, а в из-
казването си Ив. Дуйчев  отбелязва: „С голямо съ-
жаление трябва да призная, че писаното от наши-
те автори по въпроса за Кирило-Методиевото дело 
не е напълно задоволително. Много правилно ... е 
посочил, че солунските братя са били „славяни по 
произход“, обаче същевременно е вмъкнал в изло-
жението си тук редица неща, които подлежат на 
критика. Без да влизам в подробности, ще кажа, че 
ролята на Константин-Кирил Философ и Методий 
е подценена; подценено е и цялостното значение 
на тяхното велико дело за славянския род“.
 Събитието, което поставя отново във фокус 
Кирило-Методиевото дело, е международното 
честване на 1100 години от създаването на славян-
ската писменост през 1963 г.  Наред с обсъждане-
то на различни научни събития Президиумът на 
БАН взема едно важно решение – да възстанови 
Кирило-Методиевската комисия към Президиума 
на БАН с председател Кирил Мирчев (1902– 1975) 
от Института за български език и членове Иван 
Леков (1904 – 1978) и Иван Гълъбов (1918 – 1978) 
от същия институт, Петър Динеков (1910 – 1992), 
Емил Георгиев (1910– 1982) и Боню Ангелов (1915 
– 1989), Димитър Ангелов и Иван Дуйчев. В от-
четното събрание за 1963 г., проведено на 20 фев-
руари 1964 г., Владимир Георгиев (1902 – 1986) 
в качеството си на председател на Комисията по 

1 НА – БАН, ф. 88, оп.1, а.е. 70.

Фотос 8. Орден „Кирил и Методий“, утвърден с указ 
на 13 декември 1950 г.

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



14 НАУКА – кн. 4/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

проекторешенията отбелязва, че както водещите 
научни институции в областта на кирилометоди-
евистиката както у нас, така и възстановената ки-
рилометодиевска комисия би трябвало да се пре-
върне в образец на проблемна комисия, която да 

обедини усилията на историци, езиковеди и лите-
ратуроведи, като по този начин ще се координира 
работата в рамките на няколко института. Следва-
ща стъпка в историята на Кирило-Методиевския 
научен център (КМНЦ)  е възстановяването му 
като самостоятелно научно звено през 1980 г към 
Президиума на БАН с пръв директор Петър Дине-
ков (Фотос 9). 
 От тогава до днес КМНЦ е водеща научна 
институция във  всички аспекти на кирилометоди-
евото дело у нас и в чужбина.
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Фотос  9. Петър Динеков

ON THE HISTORY OF CYRILLO-METHODIAN STUDIES AT THE BULGARIAN ACADEMY 
OF SCIENCES

Desislava Najdenova 
Abstract
 The research on the life and work of Cyril and Methodius and their disciples has always had an important 
place in the activity of the Bulgarian Academy of Sciences. Thus, the Bulgarian Academy engaged in the 
organization of the first great anniversary in post-liberation Bulgaria – the 1000th anniversary of the death 
of St. Methodius in 1885. The institutionalization of the Cyrillo-Methodian studies is related to the activity 
of two committees Commission on St. Kliment (1914 – 1916) and the Commission for the edition of the 
sources concerning the life and work of St. St. Cyril and Methodius (1934 – 1945). As a result of the change 
of the political regime in Bulgaria on 9th of September 1945 the talk about the Cyrillo-Methodian oeuvre 
and its scientific interpretation changed too. Cyrillo-Methodian Studies were thrown out of the Academy. The 
idea to create a Cyrillo-Methodian Institute, suggested in the project for reorganization of the Historical and 
Philological department of BAS was not accepted. The event, which again focuses on the Cyrillo-Methodian 
Studies, is the international celebration of the 1100th anniversary of the creation of the Slavonic alphabet in 
1963. Along with the discussion on various scientific events, the Presidium of BAS took an important decision: 
to restore the Cyrillo-Methodian Commission to the Presidium of the Bulgarian Academy of Sciences. In 1980, 
Cyrillo-Methodian research Centre was re-established. Since then he has been one of the leading scientific 
institutions in the Cyrillo-Methodian Studies both in Bulgaria and abroad.
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 В рамките на Българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз бяха проведени 
множество важни за политиките в областта на на-
учните изследвания събития. Периодът на Пред-
седателството оказа изключителен принос за из-
граждането на ефективното сътрудничество както 
с европейските партньори, така и със страните 
от Западни Балкани, за реализиране на целите, 
свързани с дигиталната свързаност, споделеното 
използване на научна инфраструктура, биоико-
номиката, премахването на двойните стандарти и 
насочени към екологията научни изследвания.
 Още в началото на февруари в София се 
проведе неформална среща на министрите, отго-
варящи за конкурентоспособността1, с ресор на-
учни изследвания на държавите членки, на която 
бяха обсъдени теми, свързани с бъдещето на науч-
ните изследвания и иновациите в Европа. Фоку-
сът на дискусиите беше инвестирането в човеш-
кия капитал и възможностите за стимулиране на 
иновациите. На срещата беше обсъдена също и 
междинната оценка на Рамковата програма „Хо-
ризонт 2020“, която е знаков пример за насочване 
на научното финансиране към важните задачи на 
деня, като здравеопазването, сигурността, устой-
чиво селско стопанство и биоикономика, чиста и 
ефективна енергия, екология и климат и други. 
Оценката обаче показва, че така наречената „ино-
вационна пропаст“ продължава да присъства и са 
необходими нови мерки за увеличаването на пол-
зите от финансирането на научните изследвания 
и разпространението на резултати във всички ре-
гиони в Европейския съюз. Именно затова през 
следващия многогодишен финансов период прио-
ритетни ще бъдат Кохезионната политика и след-
ващото поколение Структурни фондове, както и 
тяхната синергия с Рамковата програма и Еразъм+ 

по отношение на изграждането на капацитет и от-
варянето на потенциала на периферните региони 
на Европа. 
 В периода 14 – 16 март 2018 г. в Пловдив 
се проведе изнесено заседание на Комитета за Ев-
ропейското научноизследователско пространство 
ЕРАК. По време на своята 37-ма среща делегатите 
обсъдиха актуална информация за напредъка на 
общоевропейските политики за научни изследва-
ния. Важен акцент беше представянето на напре-
дъка по изпълнението на плановете за действие по 
прилагане приоритетите на ЕНП, в т.ч. отворена 
наука, равенство на половете, научна инфраструк-
тура, връзката на висшето образование и науката, 
както и човешките ресурси.
 В периода 19 – 21 март 2018 г. в рамките на 
Българското председателство за първи път в Бъл-
гария се проведе и среща на делегатите на Евро-
пейския стратегически форум за научноизследо-
вателски инфраструктури (ЕСФНИ). На срещата 
в София делегатите от всички държави членки на 
Европейския съюз, както и от Норвегия, Швейца-
рия и държавите, на които предстои включване в 
ЕС, обсъдиха номинациите за инфраструктури с 
голяма значимост за пътната карта на ЕСФНИ.
 На 22 и 23 март 2018 г. в София Тех Парк 
се проведе Знакова конференция на тема „Подо-
бряване на дългосрочната устойчивост и отваря-
не на научноизследователските инфраструктури 
към обществото и промишлеността“2. Събитието 
се реализира по проект, финансиран от Рамковата 
програма на Европейския съюз за научни изслед-
вания и иновации „Хоризонт 2020“. Като лектори, 
модератори и участници в отделните панели на 
програмата присъстваха водещи личности в сфе-
рата на политиките за научните изследвания на ев-
ропейско равнище – членове на Европейския пар-

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ПРИНОС ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Д-р Милена Дамянова,
директор на Дирекция „Наука“ – МОН

1 Повече по темата можете да получите в статията на П. Лазарова „Бъдещето на изследванията и иновациите 
в Европа“ в сп. „Наука“, бр. 2, 2018, с. 15 – 18 (бел. ред). 
2 Повече информация по темата можете да получите в статията на Ана Пройкова „Знакова конференция на 
българското председателство: Изследователските научни инфраструктури след 2020 г. – устойчива и ефек-
тивна екосистема за науката и обществото“ в сп. „Наука“, бр. 3, 2018, с. 9 – 12 (бел. ред.).
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ламент, представители на Европейската комисия, 
държавни секретари и министри, както и коорди-
натори на някои от най-мащабните европейски 
научноизследователски инфраструктури. Основен 
акцент в конференцията беше призивът научно-
изследователските инфраструктури да разработят 
интегрирана и надеждна висококачествена систе-
ма за поддържане и обмен на данни и свързаните 
с нея бизнес модели, отчитайки изцяло етичните 
въпроси в тази сфера. Беше предложено да се раз-
работи общ инструмент за обединяване на ресур-
си от различни фондове за осигуряване на подкре-
па за изграждането и за експлоатация на научните 
инфраструктури и беше отчетена необходимостта 
от по-добра интеграция на инфраструктурите в 
научната, икономическата и социалната екосисте-
ма на регионално, национално и европейско рав-
нище, за да се постигне максимално въздействие.
 На 19. 04. 2018 г. се проведе конференция на 
тема „Формиране на дигиталното бъдеще на Евро-
па: Високопроизводителни изчисления за научни 
и промишлени приложения в изключителни ма-
щаби“3. Събитието, част от календара на Българ-
ското председателство на Съвета на Европейския 
съюз и реализирано по инициатива на българския 
еврокомисар г-жа Мария Габриел, фокусира вни-
манието на участниците върху въздействието на 
високопроизводителните изчисления върху раз-
витието на научните изследвания и иновациите. 
Акцентът беше  поставен върху възможностите 
за повишаване на конкурентоспособността на 
страните от Южна и Източна Европа посредством 
високопроизводителните изчисления. Конферен-
цията представлява ключов момент в процеса на 
трансформирането на дигиталното ни бъдеще, 
като също така ще засегне и предложението на Ев-
ропейската комисия за съвместното предприятия 
EuroHPC, целящо постигане на значително по-
вишаване на научния капацитет и промишлената 
конкурентоспособност в Европейския съюз. 
 На 14 юни 2018 г. в София Тех Парк се про-
веде знакова конференция на тема „Финансови 
инструменти за насърчаване на научните изслед-
вания и иновациите в Европейският съюз“4. Ак-
центът беше поставен върху наличните финан-
сови инструменти за насърчаване на научните 
изследвания и иновации в Рамкова програма „Хо-
ризонт 2020“ и върху най-новите предложения за 

финансови инструменти в подготвящата се в мо-
мента Рамкова програма „Хоризонт Европа“. Бяха 
дискутирани и начините за подобряване на взаи-
модействието между Innovfin, Финансовите ин-
струменти на COSME, Европейските структурни 
и инвестиционни фондове (ESIF), Европейският 
фонд за стратегически инвестиции (EFSI), Евро-
пейският инвестиционен съвет, както и инстру-
менти на регионално, национално и местно рав-
нище.
 На 14 и 15 юни 2018 г. в Аграрен универ-
ситет – Пловдив се проведе знакова конференция 
на тема „Храни 2030 – изследвания и иновации 
за продоволствена сигурност и за повишаване на 
качеството и сигурността на храните и хранител-
ните системи“. Конференцията беше посветена на 
научните изследвания и иновациите като двигател 
на трансформацията на хранителните системи. 
„Храни 2030“ представляваше ключов момент 
за утвърждаването на устойчива биоикономика в 
Европа, който  постави фокус върху хармонизи-
рането на научните изследвания, сътрудничест-
вото между различни сектори и ангажирането на 
голям брой заинтересовани страни, включително 
обществеността, при изпълнението на политики-
те в областта на храните, предоставяйки среда за 
дискусии за повишаване на продоволствената си-
гурност на Европа по отношение наличието, дос-
тъпа, използването и стабилността на продукти 
и храни, осигуряване на работни места и бизнес 
възможности. 
 По време на Българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз се постигнаха 
всички набелязани цели. Приеха се три основни 
заключения на Съвета по конкурентоспособност 
в частта за научни изследвания: 1) относно пре-
разгледания проект за международен експеримен-
тален термоядрен реактор (ITER); 2) относно ус-
коряване циркулацията на знание в ЕС; 3) относно 
Европейски облак за отворена наука.
 Беше договорено и приемането на два общи 
подхода по законодателните досиета:  а) Предло-
жение за Регламент на Съвета относно програма-
та за научни изследвания и обучение на Европей-
ската общност за атомна енергия (2019 – 2020) 
в допълнение към Рамковата програма за науч-
ни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“; б) 
Предложение за Регламент на Съвета за създаване 

3 Повече информация по темата можете да получите в статията на Пенка Лазарова „Дигиталното бъдеще на 
Европа“ в сп. „Наука, бр. 3, 2018, с. 12 – 15 (бел. ред.).
4 Повече информация по темата можете да получите в редакционния материал „Финансови инструменти 
за насърчаване на научните изследвания и иновациите в Европа“ в сп. „Наука“, бр. 4, с. 18 – 20 (бел. ред.).
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на съвместно предприятие за високопроизводи-
телните изчисления (EuroHPC).
 Първите 6 месеца на 2018 г. бяха динамични 
и по отношение на националните научни инициа-
тиви.
 През първата половина на годината бяха 
разработени 11 национални научни програми, 
имащи амбициозната задача да решат общест-
вени предизвикателства, свързани с екологични, 
технологични, културни, етични и други пробле-
ми. Програмите са разработени съгласувано със 
секторните политики на редица министерства, а 
научните дейности са определени след постигна-
то съгласие между висшите училища и научните 
организации в България за съвместно изпълнение 
на заложените в програмите цели. С изпълнението 
на Националните научни програми, от друга стра-
на, се постига преодоляване на фрагментацията в 
научноизследователската система, консолидиране 
на научноизследователския потенциал, споделено 
използване на изградена инфраструктура, кон-
центрацията на финансови ресурси за решаване 
на важни за обществото проблеми и избягване на 
двойното финансиране. В рамките на отделните 
тематични програми се планират изследвания на 
климата, водните ресурси, бедствията, цифровите 
технологии, технологии за електронно здравео-
пазване, разработване и въвеждане на методоло-
гия за изследване на дарената кръв, изследвания в 
областта на здравословните храни и биотехноло-
гиите, изследвания за добиване на нисковъглерод-
на енергия за транспорта и бита и др.
 Едновременно с това беше подготвен про-
ект на Оперативен план за изпълнение на пър-
вия етап на Националната стратегия за развитие 
на научните изследвания в Република България, 
който ще бъде внесен за одобрение от Министер-
ския съвет. Оперативният план цели осигуряване 
на висока квалификация и ефективно кариерно 
развитие на учените, основано на високо ниво 
на научните изследвания, както и повишаване на 
жизнения стандарт и социалния статус на учените 
и специалистите, заети с научноизследователска 
дейност. От изключително значение са развитие-
то, поддържането и ефективното използване на 
модерна научна инфраструктура, балансирана по 
тематични области и региони, както и осигуря-
ването на достъп до европейска и международна 
научна инфраструктура. С изпълнението на Опе-
ративния план ще се гарантира ефективен обмен 
на идеи и знания посредством достъп до научна 
информация, отворен достъп до научни резултати, 
мобилност на учените, участие в научни форуми 

и трансгранично научно сътрудничество. В плана 
са предвидени и мерки за развитие на системата за 
оценка на научните резултати, както и въвеждане 
на модел за финансиране на научните изследва-
ния, основано на резултатите, с цел  постигане на 
концентрация на научния капацитет.
 Резултати бяха постигнати и по отношение 
на политиките в областта на научноизследовател-
ската инфраструктура. Осигурено беше финанси-
ране в размер на 10,7 млн. лв. за 2018 – 2019 г. 
за 14 обекта на Националната пътна карта за на-
учноизследователска инфраструктура. В началото 
на 2018 г. българската инфраструктура за устой-
чиво развитие в областта на морските изследва-
ния се присъедини към Европейския консорциум 
за научна инфраструктура Euro-Argo ERIC. През 
месец май беше изпратено и официално писмо за 
присъединяване към Европейския консорциум за 
научноизследователска инфраструктура в област-
та на биобанките и биомолекулярните ресурси 
(BBMRI-ERIC). България влезе в списъка на учре-
дителите и на два ключови за сектор Научни из-
следвания проекта – EuroBioImaging и MEGA.
 През месец юни Министерският съвет прие 
годишен доклад за състоянието и развитието на 
научните изследвания в научните организации и 
висшите училища в страната за периода 2016 – 
2017 г. Докладът съдържа анализ на състоянието 
на научните изследвания и на международното 
научно сътрудничество в съответствие с Нацио-
налната стратегия за развитие на научните изслед-
вания в Република България (2017 – 2030), както 
и програма за следващата година, включваща це-
лите и мерките за осъществяването им в съответ-
ствие с Националната стратегия.
 В този период влезе в сила също и актуали-
зираният Правилник за наблюдение и оценка на 
научноизследователската дейност, осъществявана 
от висшите училища и научните организации, как-
то и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. 
Съгласно Правилника наблюдението и оценката на 
научноизследователската дейност ще се извърш-
ват по три критерия: „Научни резултати и тяхното 
научно въздействие“, „Научен капацитет и възпро-
изводство на академичната общност“ и „Общест-
вено и икономическо въздействие“ на основата на 
малък брой индикатори, балансирано отразяващи 
резултатите от научната дейност, вкл. възпроиз-
водството на научния състав, и въздействието им 
както върху развитието на науката, така и върху 
обществото. Използването на малък брой индика-
тори за оценка и използване на данни от обектив-
но проверяеми източници ще позволи оценката 
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да се осъществява с минимални бюрократични 
усилия и субективизъм от страна на висшите учи-
лища и научните организации. Основните източ-
ници на информация, необходими за оценката, са 
световните научни бази данни (SCOPUS и Web of 
Science), световните и европейски патентни бази 
данни, Регистърът за научната дейност в Републи-

ка България, Регистърът на завършилите студенти 
и докторанти, Регистърът на академичния състав 
на висшите училища, Регистъра на висшите учи-
лища, базите данни на Националния център за ин-
формация и документация, отчети за дейността на 
Фонд „Научни изследвания“.  

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 
НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ 

В ЕВРОПА

 Новият 7-годишен план за научни изследвания и иновации на Европейската комисия на стойност 
100 млрд. евро беше представен на международна конференция „Иновативна седмица на предприе-
мачеството – Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“, която 
се проведе в София Тех Парк на 14 юни. Това е най-амбициозният план, предлаган някога от Комиси-
ята, и представлява 50% увеличение в сравнение с предходния период. Той предвижда 97,6 млрд. евро 
за „Horizon Europe“ – амбициозна програма за научни изследвания и иновации, продължение на „Хо-
ризонт 2020“, от които 2,4 млрд. евро са за ядрената програма за научни изследвания „Euratom“, която 
се отнася до научноизследователски дейности и обучение в областта на ядрената енергия и е част от 
Рамковата програма за научни изследвания и иновации „ Horizon  2020“.
 Конференцията „Иновативна седмица на предприемачеството“ (Innovative Enterprise Week), като 
част от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, беше организирана от Минис-
терството на образованието и науката с подкрепата на Генералната дирекция „Научни изследвания и 
иновации“. Тя е популярна инициатива на Европейската комисия в рамките на програмата „Хоризонт 
2020“, която  има за цел да подобри достъпа до финансиране за научни изследвания и иновации. Орга-
низира се два пъти годишно в страната, председателстваща Съвета на Европейския съюз. Началото ѝ е 
поставено през 2015 г. в Рига по време на Латвийското председателство на Съвета на ЕС. До момента 
има общо 6 издания, включващи провеждането на конференции в Люксембург, Холандия, Словакия, 
Малта и Естония. След София „Иновативна седмица на предприемачеството“ ще се състои във Виена, 
Австрия, на 20 и 21 ноември 2018 г.
 Международната конференция в София, която се проведе със съдействието на Европейската ин-
вестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, беше отворена за представители на политиче-
ски и финансови институции, банки, кредитни институции и фондове за рисков капитал, представители 
на научни организации, занимаващи се с изследвания и иновации, както и за представители на бизнес 
средите, интересуващи се от Европейските финансови инструменти за насърчаване на научните изслед-
вания и иновациите. 
 Европейските политики за насърчаване и подкрепа на най-ярките новаторски идеи по пътя до 
превръщането им в печеливш бизнес на световно ниво с помощта на съществуващите финансови ин-
струменти представиха на конференцията едни от големите имена сред създателите на европейската 
политика в сферата на научните изследвания и иновациите: Жан-Ерик Паке, Генерален директор на Ди-
рекцията за изследвания и иновации на Европейската комисия; Роджър Хавенит, заместник-изпълните-
лен директор на Европейския инвестиционен фонд; Жан-Давид Мало, Директор за отворени иновации 
и отворена наука към Дирекцията за изследвания и иновации на Европейската комисия; Херман Хаузер, 
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председател на Независимата група на високо ниво на иноваторите. Представители на Европейския 
парламент, Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен 
фонд, български и европейски бизнес организации, търговски камари, стартиращи компании и инвес-
титори, създатели на политики и финансови експерти обсъдиха съществуващите финансови инстру-
менти за насърчаване на научните изследвания и иновациите както по Рамковата програма „Хоризонт 
2020“, така и по бъдещата Девета Рамкова програма „Хоризонт Европа“ за откриване на нови възмож-
ности за успешен бизнес. 
 Трите „О“-та бяха акцентът на първия панел на Конференцията: Отворена наука (Open Science), 
Отворени иновации (Open Innovation) и Отворени към света (Оpen to the world). Целта на отворената 
наука е да предостави научните резултати, данните от изследванията и научната инфраструктура на 
заинтересованото общество, за да реализира иновации в една конкурентна глобална икономика. За да 
бъде ефективно отварянето на науката към заинтересованото общество и реализирането на иновации, 
както отбеляза проф. К. Костадинов, е необходимо нови инструменти подходи – изкуствен интелект 
за трансфер на знания и технологии и включване на гражданското общество за решаване на градски, 
социални или икономически проблеми с нови иновативни решения. 
 В началото на ХХ в. Европа беше световен лидер в технологиите. В началото на ХХI в. обаче Ев-
ропа е далеч от позицията на глобален лидер. Много от проспериращите европейски стартиращи  ком-
пании се преместиха в САЩ, където нивото на финансиране на рисковия капитал е 5 пъти по-високо, 
отколкото в Европа. Това се отнася не само за дигиталните технологии. Изправени сме пред реалната 
опасност да бъдем изпреварени от Азия, в частност от Китай. Много страни в Европа срещат трудности 
в достигането на отделяне на 3% от БВП за изследвания и иновации – може би поради ниските част-
ни инвестиции, наличието на слаборазвити фрагментирани пазари на рисков капитал, както и поради 
отсъствието на бърз трансфер на резултатите от финансирането на изследователските проекти по „Хо-
ризонт 2020“. Европа има своите таланти, мотивация и ресурси да бъде лидер в следващата генерация 
високи технологии. Предприемачите, инвеститорите и иноваторите, а не политиците, създават инова-
тивни компании. Необходими са политики и финансиране на европейско ниво за предприемачеството, 
за да си върне Старият континент технологичното лидерство. Необходими са финансиране, подобрява-
не на културата на инвестиране, инициативи за привличането на най-добрите иноватори и свързването 
им в местни и секторни екосистеми, за да се локализират в Европа най-успешните фирми. 
 Специален акцент на конференцията беше поставен върху подобряване на взаимодействието меж-
ду финансовите инструменти и изследователски и иновационни проекти на малки и средни предприятия 
InnovFin (http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm); Финансовите инструменти на Про-
грамата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия COSME (https://
www.mi.government.bg/bg/themes/programa-cosme-2014-2020-1361-442.html); ESIF – Европейските 
структурни и инвестиционни фондове (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/
funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en), EFSI 
– Европейския фонд за стратегически инвестиции (http://www.eib.org/efsi/); Европейският инвести-
ционен съвет, както и инструменти на регионално, национално и местно равнище, които помагат на 
европейските иновативни компании да получат по-лесно финансиране. Най-голямата програма за фи-
нансиране на научни изследвания и иновации в ЕС – Хоризонт 2020,  за период от седем години (2014 
– 2020) е с бюджет от 77 млрд. евро, като едната от работните ѝ програми е за периода 2018 – 2020 
г. Преди месец Европейската комисия и Европейският инвестиционен фонд стартираха и Програма 
за паневропейски фондове за рисков капитал VentureEU (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-
2763_en.htm) в размер от 2,1 млрд. евро за стимулиране на инвестициите в иновативни проекти на 
стартиращи компании в цяла Европа. Тези стъпки демонстрират визията на ЕС, че подкрепата за ино-
вациите е гаранция за конкурентоспособността и устойчивия растеж на Стария континент.
 Конференцията показа стратегията и политиките за финансирането на научните изследвания и 
иновациите, които трябва да са ориентирани към обществените предизвикателства и да допринасят за 
решаването на важни обществени проблеми.  Основните инвестиции ще бъдат в приоритетни области 
като енергия, транспорт, храни, качество на живот, изкуствен интелект. На национално и регионал-
но ниво много държави членки са разработили програми за научни изследвания и иновации заедно с 
програмите си за икономическа подкрепа, като определят подходящи рамкови условия за усвояване на 
научните резултати от бизнеса. От 2014 г. досега Германия е усвоила от проекти 2,5 млрд. евро, Ав-
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стрия – 780 млн. евро, Гърция – 690 млн. евро, а България само 63,52 млн. евро, като от тях 15,975 млн. 
са спечелени от 64 български компании. От всичките 52  университета само 17 са спечелили проекти, 
финансирани с 8,76 млн. евро, 51 научни организации и институти – 28,86 млн. евро, 27 публични ор-
ганизации – 6 млн. евро. Научните организации и висшите училища у нас, както и от други страни от 
Източна Европа, не са достатъчно активни. От България се подават малко на брой проектни предложе-
ния – може би една от причините е, че в някои научни организации спечелен проект от националния 
ФНИ носи същата оценка за участниците в него, както от спечелен европейски проект. Общо 56 про-
ектни предложения от България (26 на фаза 1 и 30 на фаза 2) са преминали успешно прага на оценка 
на „Инструмента за малки и средни предприятия“ на „Хоризонт 2020“, но поради липса на достатъчен 
бюджет са получили единствено печат за високо качество (Seal оf Excellence) от страна на Европейската 
комисия.
 Предложението на Европейската комисия за следващата многогодишна финансова рамка увели-
чава чувствително инвестициите в научните изследвания и иновации в рамките на Европейския съюз, 
което подчертава приоритета на ЕК по отношение цялостното бъдеще на Европейския съюз. Трябва 
да се намерят подходящите инструменти за приближаване на периферните региони към центъра на 
Европа, за да има потенциал за растеж и иновации навсякъде в Стария континент. Следващата – Девета 
Рамкова програма „Хоризонт Европа“ трябва да рационализира по-прецизно мерките по разширяване-
то в полза на по-слабо представящите се държави членки и да допринесе още повече за засилване на 
съществуващите синенергии между различните програми на ЕС за финансиране.
 Сред ключовите приоритети на България са стимулирането на българската научна и бизнес общ-
ност за по-добро използване на възможностите, които ще предостави бъдещият Европейски съвет за 
иновации. Нашите очаквания са да се постигне още по-голяма отвореност на новата Рамкова програма 
към нови участници и региони, за да може чрез иновации и изследвания да се подобри конкурентоспо-
собността на Европа. От своя страна, българските изследователи и иноватори от научните институти 
и висшите училища, бизнес организациите и стартиращите фирми трябва да имат повече иновативни 
идеи, инвестиционна култура, да търсят локални партньори и най-вече – да са активни в подаването на 
проекти. 
            „Н.“
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БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА 
ПРОМЕНЛИВИ ЗВЕЗДИ ПО НАБЛЮДАТЕЛНИ ДАННИ 

ОТ КОСМИЧЕСКАТА МИСИЯ КЕПЛЕР
Проф. д.ф.н. Диана П. Кюркчиева1, 

доц. д-р Доротея Л. Василева1,
доц. д-р Динко П. Димитров2,1, 
ас. д-р Теодора В. Атанасова1,

доц. д-р Веселка С. Радева3,2, 
гл.ас. д-р Никола Ив. Петров2

1 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“; 
2 Институт по астрономия на БАН; 

3 Висше военноморско училище  „Н. Й. Вапцаров“

 1. Въведение
 Мисията Кеплер е един от най-грандиозните 
астрономически проекти на NASA, чиято основна 
задача е откриване на екзопланети от земен тип в 
обитаемите зони около звезди, подобни на Слън-
цето. За целта са наблюдавани над 150 000 звезди.

 Телескопът Кеплер с диаметър 0,95 m (Фигу-
ра 1) е изстрелян на 6 март 2009 г. Зрителното му 
поле е 105 квадратни градуса (т.е. 0,25 % от небе-
то) и покрива част от съзвездията Лебед и Лира 
(Фигура 2). Приемникът се състои от 42 CCD мат-
рици. Наблюденията се провеждат в спектралния 
диапазон 428–893 nm, а обект на изследване са 
звезди с видима звездна величина от 7 до 17 mag. 
Точността на данните от Кеплер е безпрецедентна 
– около 0,0001 mag.
 За първия период на мисията от 3,5 години Ке-
плер откри 4500 кандидати за планети, над 2330 от 
които бяха потвърдени. През това време бе събра-
на огромна база данни за изследване на различни 
типове променливи звезди (пулсиращи, затъмни-

телно-двойни, катаклизмични и др.), особено та-
кива с малки амплитуди на променливост. 
 Скоро след получаване на първите наблюда-
телни серии голяма част от архива на Кеплеровите 
данни (в суров и обработен вид) стана достъпен 
за цялата астрономическа общност. Тази уникал-

на база данни бе използвана за ценни и разноо-
бразни изследвания, включително и от български 
астрономи. Изключителната прецизност и непре-
къснатост на Кеплеровите наблюдения позволи 
регистрирането на ефекти с много малка ампли-
туда, като изменения на блясъка около периастъра 
на орбитата (когато разстоянието между звездните 
компоненти е минимално), приливно индуцирани 
осцилации и увеличение на блясъка в периастъра 
поради релативистки ефект (Relativistic beaming 
или Doppler boosting). 
 2. Хронология на българските изследвания
 Българското участие в изследването на обек-
ти, наблюдавани от Кеплер, започна през 2011 г. с 
включването на варненски ученици в образовател-

Фигура 1. Телескопът Кеплер Фигура 2. Зрителното поле на Кеплер
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ния проект MyKepler (Фигура 3). Неговата задача 
бе да се предоставят на младите хора Кеплерови 
данни за обработка. След проведени обучения 
учениците се научиха да търсят и променливост 
на блясъка, и да класифицират типа променли-
вост. Българските ученици работиха с голям ен-
тусиазъм и получиха отлични резултати, които 
докладваха на Националните астрономически 
конференции за ученици през 2011 и 2012 г. [1]. 

 Първата ни статия с научни резултати, ба-
зирани на данни от мисията Кеплер, излезе през 
2012 г. в списание Bulgarian Astronomical Journal 
[2] и съдържаше моделиране на данни на 19 двой-
ни звезди (повечето с елиптични орбити), както и 
на кандидат-екзопланетата KID 8552719 (Фигура  
4). Важно е да се отбележи, че тези резултати бяха 
получени преди излизането на първия каталог на 
затъмнително-двойни звезди по данни на Кеплер. 
За съжаление откриването на екзопланетата KID 
8552719 принадлежи на други автори, чиято ста-
тия бе публикувана 2 месеца преди нашата. 
 По-нататък излязоха още 14 публикации в 
престижни научни астрономически списания. В 
тях се акцентира не само върху моделирането на 
Кеплеровите данни за десетки звезди, но се ана-
лизира детайлно извънзатъмнителния им блясък, 
което доведе до откриване на избухвания и ефекти, 

Фигура 3. Сайтът на MyKepler

Фигура 4.  Наблюдателни и синтетични затъмнителни криви на блясъка (от [2])

свързани с присъствието на хладни петна, дифе-
ренциално въртене и цикли на звездна активност. 
За значителна част от обектите бяха установени 
приливно-индуцирани увеличения на блясъка в 
периастъра, т.е. те бяха отнесени към новооткри-
тия тип НВ (heartbeat) звезди.
 Основни научни резултати от българското 
участие
 1. За първи път са изведени и приложени фор-
мули за предварително изчисляване на орбитните 
елементи на звезди с елиптични орбити [3]. 
 2. Проведени са спектрални наблюдения на 7 
Кеплерови звезди с елиптични орбити, построени 
са криви на лъчевите им скорости (Фигура 5) и те 
са моделирани съвместно с Кеплеровите данни 
[4]. 
 3. Моделирани са Кеплеровите криви на бля-
съка на 47 затъмнително-двойни звезди с кръгови 
орбити и са определени параметрите на конфи-

гурациите им: орбитални наклони, отношение на 
масите, температури и радиуси на звездните ком-
поненти [5 – 9]. 
 4. Моделирани са Кеплеровите криви на бля-
съка на 62 затъмнително-двойни звезди с елиптич-
ни орбити и са определени орбитните им елемен-
ти (орбиталеи наклон, сплеснатост на орбитата и 
направление на голямата ѝ полуос) и параметри на 
звездните компоненти [3, 10 – 14]. 
 5. Определени са орбитните елементи на 530 
звезди с елиптични орбити и е създаден най-об-
ширният каталог на такива обекти досега [15]. 
Идентифицирани са 60 нови обекта със силно-
сплеснати орбити (ексцентрицитет над 0,5).
 6. Открити са приливно-индуцирани ефекти в 
периастъра на 12 Кеплерови звезди и те са иденти-
фиирани като НВ обекти (Фигури 5-6).
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 7. Детайлно са изследвани измененията на 
блясъка извън затъмненията, дължащи се на из-
бухвания и присъствие на хладни петна върху 
звездните компоненти за 14 звезди (Фигура 7).
 8. Проведени са фотометрични наблюдения 
на бялото джудже WD 1145+017 (Фигура 8) и са 
регистрирани дълбоки транзити от структури, 
принадлежащи към тънък нехомогенен диск, ве-
роятно остатък от планетна система [16].
 9. Изследвана е зависимостта на формата и 
амплитудата на приливно-индуцирания сигнал в 
периастъра от орбитните елементи (ексцентри-
цитет, ориентация на голямата полуос, орбитален 
наклон) и глобалните параметри (радиуси, маси, 
температури) на звездните компоненти (Фигу-
ра 9).

Фигура 5. Наблюдателни и синтетични криви на звездата KIC 03547874 (от [4])

Фигура 6. Приливно-индуциран ефект в периастъра
на звездата KIC 8196180 (от [3])

Фигура 7.  Открити избухвания (вляво) на KIC 7691527 (oт [12]) и 25 последователни криви на извънзатъм-
нителна променливост (вдясно) на KIC 5802470 (oт [8]), дължаща се на петна 

 Заключение
 Космическият телескоп Кеплер откри нова 
ера и разкри нови хоризонти в астрофизичните из-
следвания, осигурявайки огромна база фотомет-
рични данни с безпрецедентна точност. Това поз-
воли не само откриване на хиляди екзопланетни 
системи, но и установяване на нови типове звезд-
на променливост, както и наблюдателно потвърж-
дение на теоретично предсказани ефекти дори от 
релативистки тип. 
 Богатата база наблюдателни данни бе обект на 
изследване не само от екипа на мисията Кеплер, 
но и от цялата астрономическа общност.  В резул-
тат на това в периода 2010-2017 г. бяха публикува-
ни над 2500 статии в престижни астрономически 
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Фигура 8. Повтарящите се транзитни структу-
ри (1 и 2) в кривите на блясъка на бялото джу-
дже WD 1145+017, получени с 2-м телескоп на 
НАО Рожен в продължение на половин година 
(от [16])

Фигура 9. Зависимост на формата и амплитудата на 
приливно-индуцирания сигнал в периастъра от ор-
битните и глобалните параметри (от [4])

списания, много повече, отколкото за всички 
други космически мисии на НАСА.
 В разкриване на богатствата, които се съ-
държат в базата данни на Кеплер, се включи-
ха активно и български астрономи (основно 
от Шуменския университет). Публикували 
сме общо 16 статии в престижни списания като 
Monthly Notices of Royal Astronomical Society, 
Astronomical Journal, Publications of Astronomical 
Society of Australia, New Astronomy, Astronomische 
Nachrichten, Astronomy and Space Science. Двана-
десет от статиите ни са с импакт фактор, а 4 – с 
импакт ранг. 
 Към ноември 2017 г. в 13 от публикуваните 
статии водещ автор е Д. Кюркчиева. Поради това 
нейното име, D. Kjurkchieva, се появява в сайта на 
мисията Кеплер в рубриката Най-активни автори 
(Most active authors, Фиг. 10), заедно с още 3 име-
на, които са водещи автори на по 13 статии и кои-
то заемат заедно 3-то място в класацията на пуб-
ликации на Кеплер към ноември 2017 г. (https://
keplerscience.arc.nasa.gov/publications.html#most-
active-authors). Преди тях са имената само на два-
ма астрономи от самия екип на мисията Кеплер, 
които имат повече публикации (Фигура 10). Това 
е голямо признание за целия български екип, ра-

ботещ върху изследване на обекти, наблюдавани 
от телескопа Кеплер. Този факт е показателен и за 
високото ниво на българската наука в областта на 
астрофизиката.
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THE BULGARIAN CONTRIBUTION TO THE STUDY OF VARIABLE STARS 
ON OBSERVATIONAL DATA OF THE KEPLER MISSION
Diana P. Kjurkchieva, Doroteya L. Vasileva, Dinko P. Dimitrov,

Teodora V. Atanasova, Vеselka S. Radeva,  Nikola I. Petrov
Abstract
 We present the results of investigations of variable stars obtained by Bulgarian astronomers based on 
observations of the Kepler mission, the most spectacular astronomical project of NASA. Our main contributions 
are: determination of orbits and global parameters of more than 100 binary stars; creation of the largest catalog 
of eccentric stars; identification of sixty new binaries with eccentricity over 0.5; discovery of 19 heartbeat 
stars; detailed investigation of the spot and flare activity of several binary stars; detection of deep transits of 
WD 1145+017 due to its disentangling planet system. The paper illustrates not only scientific significance but 
also educational and social impact of the work on these tasks. The appearing of one of the researcher names, 
D. Kjurkchieva, at the 3th position of the rating Most active authors of the site of the Kepler mission, is an 
important recognition for the prestigious level of Bulgarian astronomy.
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EДНА СЛОВОРЕДНА ЗАКОНОМЕРНОСТ 
В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 

Акад. Михаил Виденов,

 В тази работа ще коментираме случаи, които 
могат да се илюстрират със следните измислени, 
но граматически напълно коректни примери:
 А.  (1)  Вълкът разкъса козела.   
       (2)  Козела разкъса вълкът.   
       (3)  Козела го разкъса вълкът.   
       (4)  Козела го разкъса вълка.
 Б.   (5)  Котката хвана мишката.   
       (6)  Мишката  хвана котката.   
       (7)  Мишката я хвана котката.
 В.  (8)  Детето подгони кучето.   
       (9)  Кучето подгони детето.   
      (10) Кучето го подгони детето.
 За да навлезем в темата, ще направим една 
кратка историческа справка. През 1944 г. вед-
нага след 9-ти септември Министерството на на-
родното просвещение назначава 25-членна коми-
сия, която да прегледа и да опрости действащата 
правописна система. Моментът е подбран много 
сполучливо, защото започват революционни про-
мени във всички области на живота в България. 
Правописната комисия (по-нататък ще я наричаме 
само комисията) е съставена от писатели и уни-
верситетски учени езиковеди българисти. Пред-
седател е писателят Димитър Осинин. Започват 
големи дебати във всички слоеве на обществото и 
най-вече в редиците на интелигенцията. Разногла-
сия има и сред членовете на комисията (Георгиев 
1944). В нея се оформят два лагера: по-прагматич-
ни са езиковедите, но по-емоционални са писате-
лите. Мненията са в двете крайности: езиковедите 
са за по-радикални промени, които да опростят 
правилата, а писателите начело с Елин Пелин ис-
кат да не се пипа функциониращият правописен 
кодекс. Указанието, което се дава от ръководство-
то на Министерството, набляга на изискването за 
демократизирана система в духа на направената 
в Русия през 1918 г. [1, c. 26]. Би следвало да се 
очаква единодушие поне по премахването на без-
гласните крайни ерове, но и това се оспорва от го-
леми групи хора, които привеждат доводи, че из-
писването им държи връзка със старобългарския 
език. Човекът така е устроен, че трудно се разделя 
с навиците си, а писането е установен навик. Цели 
се и да се премахнат някои писмени знаци и изис-
кването да се запаметяват цели списъци от думи, в 
които едни и същи звукове се изписват с различни 

букви. Търси се начин писането да стане лесно и 
удобно. Тук само за сведение ще споменем, че се 
изхвърлят буквите ѣ (ят, наричан е-двойно) и ѫ 
(голям юс, наричан широко ъ). Първата е изисква-
ла да се знаят думите, в които следва да бъде из-
писвана, а след това да се съобразява как да бъде 
прочетена според фонетичното правило за якане и 
екане. Втората  буква също е изисквала запаметя-
ване на случаите, в които трябва да бъде написана, 
защото в звуково отношение не се е отличавала от 
гласната, отбелязвана в съответни думи с буква-
та  ъ. Най-горещ защитник на тези букви, дошли 
от традицията, е Елин Пелин. Като излишна бук-
ва е бил обявен и малкият ер (ь), но се решава да 
бъде запазен като белег за мекост на съгласните 
пред гласната [o] – Кольо, шофьор, миньор и т.н. 
Най-много възражения против изхвърлянето на 
малкия ер прави акад. Ал. Т.-Балан, защото смята, 
че с него трябва да се означава краят на думите, 
които завършват на мека съгласна. Не се съглася-
ва с мнението на по-младите езиковеди, че в се-
гашния български език такава крайна мекост не 
съществува. Акад. Владимир Георгиев с научни 
доводи е защищавал опростяването и по типично 
нашенски начин е бил заплашен с анонимно пис-
мо, че „ако отпаднат тези букви, ще му падне гла-
вата!“.  [2; 3, c. 35].   
 Привеждаме тези сведения, за да посочим 
факта, че въпреки скандалите комисията стига до 
консенсус и по още един проблем: да се премахне 
синтактичното правило за употребата на двете 
членни форми при имената от м. род, единствено 
число – пълната (дългата) (-ът ,-ят) и кратката (-а, 
-я) – като се разреши писането им да става по сво-
боден избор на пишещото лице. В публикуваната  
на 27.02.1945 г. в Държавен вестник Наредба-за-
кон обаче въпросното правило въпреки единодуш-
ното му отхвърляне от комисията  е включено в 
изискванията и то е в сила до ден-днешен в право-
писния ни кодекс, без да е задължително за разго-
ворната практика. За отхвърлянето му вече некол-
кократно се пише в езиковедския ни печат, защото 
на практика то почти не се спазва.
 По спомени на някои от членовете на коми-
сията това допълнение намира място в наредбата 
по лично настояване на невключения в състава на 
комисията акад. Ал. Т.-Балан, който използва ав-
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торитета си и убеждава ръководството на Минис-
терството, че без това правило българският език 
ще обеднее. Тук ще кажем няколко думи по въпро-
са защо Балан, активен участник в правописните 
борби до тогава, е извън комисията. Официално: 
поради напредналата му възраст – по това време 
той вече е на 86 години. Неофициално обаче при-
чината се крие в сложната ситуация, в която тогава 
в революционната обстановка е синът му Станис-
лав Балан, който години наред е бил личен секре-
тар на цар Борис III. 
 Ал. Т.-Балан убедено се бори за правилото 
по измислени от него „научни“ съображения. За 
него в българския език има падежни отношения 
и падежни форми, които не се пазят навсякъде и 
в повечето случаи се предават аналитично чрез 
предложни конструкции [4, c. 220 – 227]. Това ни 
отдалечава от старобългарския език и от други-
те славянски езици. При всички случаи – според 
него – с пълната членна форма при имената от м. 
род, ед. число ще подчертаем традицията и ще по-
кажем, че става дума за именителен падеж, който 
маркира подлога.
 В съзнанието на днешния българин Балан не е 
повече от един пурист и тази легенда се втълпява 
от популярния юношески шарж на Хр. Смирнен-
ски „Баланиади“, в който поетът измисля думи 
като гърбосложен, себеспомням, устнодопирни-
ци  и под., приписвайки ги на влиятелния учен. 
Той наистина е предложил няколко чешки думи 
с ясни славянски съставки за замяна на чуждици 
и днес ние ги употребяваме, без да знаем, че той 
ги е настанил в езика ни (летовище, кръстовище, 
творба и под.). Друга част не са приети. В научни-
те среди Балан днес е всепризнат изтъкнат езико-
вед с изключителни приноси в разгадаването на 
семантиката в граматичните структури на езика 
ни. Теорията му за падежите обаче е незащитима 
и през 1950 г. убедително е разкритикувана от Л. 
Андрейчин [4, c. 220 –227; 5, c. 106 – 107). В плен 
на своите падежни схващания Балан подвежда и 
ръководството на Министерството на народното 
просвещение, както тогава се е наричало просвет-
ното ведомство.
 Сега ние тук ще се върнем към примерите, 
които приведохме в началото, за да се преклоним 
пред народния български езиков гений, творец и 
носител на българския език.
 През среднобългарския и новобългарския пе-
риод под влияние на балканските езици нашата 
падежна система се заменя с предложни конструк-
ции: днес българинът няма чувство за падеж и не 
възприема именните окончания като маркери за 

синтактичната служба на думите: това най-добре 
личи, когато му се наложи да говори падежни ези-
ци (напр. руски). Създал е обаче други способи. 
За нас тук са особено интересни новите начини 
за показване на субектно-обектните отношения, 
т.е. в нашите примери да показват  кой-кого. Да 
разгледаме най-напред случаите от групата при-
мери, означени тук с буквата В: в пример (8) за 
всеки владеещ езика ни е ясно, че субект е детето, 
а кучето е обект. Същото значение имаме и в при-
мер (9). Разменим ли местата на детето  и кучето, 
смисълът се променя, защото кучето  става субект. 
Това не е така в падежните езици, напр. в руски 
Волк съел козла и Козла съел волк (няма промяна 
на смисъла поради падежното окончание на до-
пълнението!). Следователно в нашия език именно  
словоредът е релевантен за субектно-обектните 
отношения. Българският езиков гений е измислил 
и начин да се запази смисълът, без да се размест-
ват местата на субекта и обекта: това го показваме 
с пример (10). Постигнато е чрез дублирането на 
допълнението с помощта на кратката винителна 
местоименна форма го, която е очевиден маркер 
за допълнение. Дублирането на допълнението с 
кратки падежни местоименни форми не се среща 
в другите славянски езици, защото там има па-
дежни форми и това не е необходимо. Няма го и в 
старобългарския език, защото по същите причини 
и там не е необходимо: отмирането на падежите е 
вървяло успоредно със създаването на този ком-
пенсаторен способ. Езикът не търпи семантичен 
вакуум!
 Сега да се върнем към случаите в групите 
примери, означени тук с буквите А и Б. В група А 
примерите са в м. род., ед. число. В пример (1) су-
бект е вълкът. В пример (2) разместваме местата 
на козела и вълкът и смисълът е коренно проме-
нен въпреки членуваната с пълен член форма  въл-
кът, т.е. въпреки Балановото схващане за имени-
телен падеж (подлог). Релевантен е словоредът, 
а не пълният член. Новото правило в нашия език 
днес е базирано върху това, че субектът заема 
по-предна словоредна позиция и не е задължи-
телно да е в началото на изречението, защото при-
мерът може да бъде Изяде вълка козела, където 
субект пак е  вълка. Това, че пълният член не носи 
никаква семантика, се илюстрира с примерите (3) 
и (4): релевантно в тях е вече посоченото дубли-
ране на допълнението.
 Да обърнем внимание, че в случаите Б и В не 
можем да оперираме със специална членна фор-
ма и субектно-обектните отношения се маркират 
само словоредно или чрез дублиране на допълне-
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нието. Така става и в примерите, в които имената 
са в множествено число. Това също потвърждава 
извода, че Балановото съображение е измислено.
 В езика съотношението кой-кого се налага 
много често от житейския ни опит, т.е. от фоно-
вите ни знания. Така например ако някой ни каже 
Мишката хвана котката, естествено е да схва-
нем, че котката е субект на действието. Същото 
ще си помислим и в случая с изречението Козела 
разкъса вълка. Практиката обаче ни показва, че в 
говоримата реч или по-точно казано: в речта на 
говорещия човек има и други възможности за под-
чертаване на субекта. Най-често това е особената 
интонация, която набляга и подчертава думата су-
бект в изречението. Говорещият човек има конкре-
тен събеседник и в диалога се преодоляват всякак-
ви недоразумения от подобен род.
 Наблюденията показват и случаи на умишле-
но замъгляване на субектно-обектните отноше-
ния, особено в практиката на съвременните жур-
налисти. Ще приведем следния пример: Румънски 
катер по р. Дунав арестува български патрул. 
Тук не могат да ни помогнат фоновите ни знания 
и от гледище на граматиката субект на действи-
ето е съчетанието румънски катер. Журналистът 
е преценил, че така по-силно ще възбуди наше-
то любопитство да прочетем материала и да ви-
дим, че всъщност българският патрул е субект 
на действието, защото румънският катер е ловил 
риба в българските териториални води на гранич-
ната река. Замъгляването на субектно-обектните 
отношения доста често се използва във вестникар-
ската практика.
 От казаното до тук можем да направим някол-
ко извода:
1. Балановото съображение за морфологично 
изразяване на именителен падеж при имената от 

м. род, ед. число чрез употреба на пълен член е 
измислено и не съществува в системата на езика 
ни: семантично безсмислено е и правилото за раз-
граничаване на двете форми при имената от м.род, 
ед. число чрез изписването на пълния член. Едно 
езиковедско увлечение на практика може да доне-
се на обществото редица несгоди.
2. След загубата на падежните окончания бъл-
гарският езиков гений е наложил два граматични 
компенсаторни способа за изразяване на субект-
но-обектните отношения в изречението: 1) дубли-
ране на допълнението, и 2) специфичен словоред 
чрез изнасяне на субекта на по-предна позиция в 
сравнение с обекта.
3. При дублирането на допълнението не е напра-
вена заемка на модела от други езици, а нуждата е 
била удовлетворена със съществуващите българ-
ски езикови средства.
4. Словоредният способ за изразяване на су-
бектно-обектните отношения, описан тук,  трябва 
винаги да бъде подчертаван в нашите граматични 
ръководства като особеност на езика ни на фона 
на останалите славянски езици.
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A SYNTAX PATTERN IN THE BULGARIAN LANGUAGE
Mihail Videnov

Abstract
 The article examines the question of a compensatory syntax changes in the Bulgarian language after 
lose of the case forms of the names. Highlighted is that appeared a new method wording becomes relevant for 
subject object in a sentence. The new relation is expressed in the fact that the subject name must he the name 
signifying the object. If you swapped their places, the meaning becomes opposite. The language has created 
another means that  in the Bulgarian  science is known as duplication of the object with short maturity forms. 
That is lacking in other Slavic languages. Bulgarian language is unique.
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 Този обзор представя съвременните дости-
жения в областта на медицинските нанотехноло-
гии. Техните най-важни приложения включват 
разработване на нови, високоспециализирани 
наночастици и нанокапсули за пренос и насоче-
на доставка на лекарства в организма,  високо-
чувствителни методи за детекция на патогенни 
маркери и ранна in vitro диагностика, образна 
диагностика in vivo, комбинирани методи за тера-
пия и диагностика (тераностика), тъканно инже-
нерство и разработване на нови биосъвместими  
материали. Медицинските нанотехнологии са все 
още в ранен стадий на развитие.  Независимо от 
това, бързо увеличаващият се брой нанопродукти 
в клинични изпитания създават реални предпос-
тавки, че в недалечно бъдеще наномедицината ще 
играе ключова роля в диагностиката, терапията и 
профилактиката на заболяванията.
 Идеята за нанотехнологиите се появява за 
пръв път в лекцията „Има много място на дъното“ 
(There is plenty of room at the bottom) на известния 
физик и нобелов лауреат Ричард Файнман, изне-
сена на срещата на Американското физическо об-
щество през декември 1959 г. [1]. С тази лекция 
Файнман се опитва да насочи вниманието на ауди-
торията към разработването на технологии за съз-
даване на свръхминиатюрни обекти, построени 
от много малък брой атоми и молекули. Той отбе-
лязва, че няма принципни забрани, произлизащи 
от законите на физиката, за създаването на такива 
обекти (нанообекти в съвременната терминология) 
и че промените, свързани с мащаба, произтичат от 
променящата се величина на различни физически 
явления, например, ролята на гравитацията нама-
лява, докато повърхностните ефекти стават все 
по-значими с намаляване на размерите в наносве-
та.  Неговите изпреварили времето си възгледи и 
идеи остават почти незабелязани от съвременни-
ците и едва през 90-те години на миналия век, ко-
гато започва бурното развитие на нанотехнологи-
ите, учените си спомнят за лекцията на Файнман 
и установяват, че много от това, с което са започ-

нали да се занимават, е било всъщност предвиде-
но 30-40 години по-рано в тази лекция.  Оттогава 
Ричард Файнман е обявен за родоначалник на това 
ново направление.  Терминът „нанотехнология“ 
е въведен от професор Норио Танигучи (Norio 
Taniguchi) през 1974 г. [2] и независимо от него 
през 1981 г. от Ерик Дрекслер (K. Eric Drexler), 
чиято дисертация, защитена през 1991 г. в MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), се счита за 
първата дисертация в тази област [3].  Понастоя-
щем термините „нанонаука“ и „нанотехнология“ 
са сред най-широко използваните термини в на-
учната литература. Инвестициите в областта на 
нанотехнологиите в развитите държави са много 
големи.  Например, само държавните инвестиции 
в САЩ в обявената през 2000 г. програма „Нацио-
нална нанотехнологична инициатива“ (National 
Nanotechnology Initiative) възлизат на 21 млрд. до-
лара за периода 2000 – 2015 г.
 КАКВО СЕ РАЗБИРА ПОД НАНОТЕХ-
НОЛОГИИ
 Нанотехнологиите са технологии за създава-
не на обекти и системи, които функционират на 
атомно и молекулно ниво. Типичните размери на 
тези обекти и свързаните с тях процеси са в диапа-
зона от 1 до 100-200 nm.  Тъй като разделителната 
способност на светлинната микроскопия е около 
500 nm, наносистемите не могат да се наблюдават 
със светлинен микроскоп.  Лавинообраното разви-
тие на нанотехнологиите, започнало в последното 
десетилетие на миналия век, се свързва с разрабо-
тените през 80-те години принципно нови методи 
за визуализация и характеризиране на нанообек-
ти с атомно разрешение [4].  Това са сканиращата 
тунелна микроскопия (STM) и атомно-силовата 
микроскопия (AFM). За изобретяването на скани-
ращия тунелен микроскоп през 1980 г. Герд Биниг 
и Хайнрих Рьорер са удостоени с Нобелова награ-
да само 6 години по-късно, през 1986 г., което по-
казва колко бързо е оценено огромното значение 
на тяхната работа. Атомно-силовият микроскоп, 
създаден през 1986 г. от Биниг, Куейт и Гербер , 

НАНОТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНАТА – НОВИ МЕТОДИ 
ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ

Акад. Борис Тенчов,
проф. д-р Румяна Койнова,

катедра „Медицинска физика и биофизика“,
Медицински университет – София
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e понастоящем вероятно най-често използваният 
метод за изследване на наноструктури.  Той на-
мира многобройни приложения в ред области на 
природните науки като физика на твърдото тяло, 
физика на полупроводниците, физика и химия 
на полимерите, физикохимия на повърхностите, 
молекулна и клетъчна биология, медицина. За 
илюстрация на възможностите на тези методи на 
Фигура 1 е показано STM изображение на един 
от класическите нанообекти – въглеродна нано-
тръбичка с диаметър около 1 nm.  Решетката на 
графена се вижда ясно на това изображение, както 
и това, че нейната ориентация не съвпада с дълга-
та ос на нанотръбичката.

Фигура 1. A. Илюстрация на структурата на въгле-
родна нанотръбичка, образувана от единичен графе-
нов лист. B. Изображение на въглеродна нанотръ-
бичка, получено посредством сканираща тунелна 
микроскопия (STM); диаметър ~1 nm.

 РОЛЯ НА РАЗМЕРИТЕ В НАНОСВЕТА
 За разлика от макросистемите, чиито фи-
зични свойства не зависят от техния размер, свой-
ствата на наносистемите се оказват зависими от 
размерите им.  В долния край на нанометровата 
скала, в диапазона 1–10 nm, тази зависимост е 
особено силна.  Наночастиците в този диапазон 
съдържат малък брой (няколко хиляди) атоми или 
молекули, значителна част от които се намират 
на тяхната повърхност.  Например, при сферични 
златни наночастици с диаметър 2 nm около 50% от 
атомите им се намират на повърхността. Затова, 
докато свойствата на макросистемите се дикту-
ват от обемните им свойства, при наносистемите 
повърхностните ефекти са от първостепенно зна-
чение.  Голямата роля на тези ефекти се обуславя 
от високия процент атоми на повърхността, които 
имат по-малък брой съседи, съответно по-ниски 
енергии на свързване спрямо атомите в обема. По-
ради малкия брой съставящи ги атоми наносисте-
мите не са термодинамични системи в традицион-

ния смисъл. Размерът на термичните флуктуации 
в тях е сравним с техния собствен размер, което 
също силно влияе върху свойствата им.  Устано-
вени са и квантови ефекти на размера върху елек-
тронната структура на наноматериалите, които са 
най-силно изразени при полупроводниковите на-
ночастици.  Благодарение на всички тези ефекти 
наносистемите имат различни оптични, химични, 
термични, механични, електронни и магнитни 
свойства в сравнение с макросистемите от същите 
вещества. Различните им свойства се проявяват в 
ред забележителни ефекти, някои от които са опи-
сани по-долу.
 1. Промяна на цвета на наночастиците в 
зависимост от техния размер 
 Оптичните свойства на наночастиците (пре-
чупване, отражение, разсейване и абсорбция на 
светлината) са променени в целия UV-VIS-IR ди-
апазон, поради това, че  дължината на вълната на 
светлината е по-голяма от техния размер d (d < 180 
nm < UV < 380 nm < Vis < 780 nm < IR). В резул-
тат цветът на наночастиците се оказва зависим от 
размера и е различен от този на обемния материал.  
Добре известен пример са златните наночастици 
(Фигура 2). Илюстрираната зависимост на цвета 
от размерите им в диапазона 5–100 nm е отдавна 
наблюдавана и е описана от Фарадей още през 
1857 г.

Фигура 2. Зависимост на цвета на суспензии на злат-
ни наночастици AuNP от техните размери

 2. Температура на топене на наночастици 
 Металните наночастици имат по-ниски тем-
ператури на топене в сравнение с макросистеми-
те от същите метали. Поради високия процент от 
по-слабо свързани атоми на повърхността, топе-
нето започва в повърхностния слой при по-ниска 
температура.  Например, докато обемното злато се 
топи при 1336 К, златните наночастици (AuNP) се 
топят при по-ниски, зависещи от размера им тем-
ператури. AuNP с размери 100, 10 и 3 nm  се топят 
съответно при 1330, 1272 и 1224 К, т.е. намале-
нието на размера на AuNP до 10 и до 3 nm нама-
лява температурата им на топене съответно с над 
60 К и с над 100 К.  Подобни силни намаления на 
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температурата на топене при размери под 10 nm 
са установени и за наночастици от други метали 
и металоиди, например сребро (Ag), олово (Pb), 
бисмут (Bi), силиций (Si).
 3. Влияние на кривината на наночастици-
те върху адсорбцията на белтъци
 Кривината 1/R на сферичните наночасти-
ци, където R е техният радиус, оказва съществено 
влияние върху конформацията на адсорбираните 
върху тях белтъци.  Малките глобуларни белтъ-
ци, като лизоцим (mw 14.5 kDa), цитохром С (mw 
15 kDa), рибонуклеаза (mw 13.7 kDa), запазват 
нативната си конформация при адсорбция върху 
малки наночастици (R ~ 2 nm), които имат голя-
ма кривина, и частично денатурират при адсорб-
ция върху големи наночастици (R ~ 50 nm), които 
имат по-малка кривина, както и върху плоски по-
върхности.  При по-големите белтъци, като серу-
мен албумин (mw 66 kDa), фибриноген (mw 340 
kDa), ефектът е обратен – те запазват нативната си 
конформация при адсорбция върху големи нано-
частици и върху плоски повърхности и частично 
денатурират при адсорбция върху малки наночас-
тици [5].  Тъй като живите клетки не взаимодейст-
ват директно с повърхността на биоматериалите, 
а се прикрепят към адсорбирания върху тях бел-
тъчен слой и силата на тяхната адхезия зависи от 
конформацията на адсорбираните белтъци, този 
ефект е от голямо значение в тъканното инженер-
ство и в търсенето на биосъвместими наноматери-
али с оптимална повърхностна структура.

 НАНОМАТЕРИАЛИ В МЕДИЦИНАТА
 За получаване на наноструктури са използ-
вани практически всички видове материали – не-
органични, органични, както и различни биоло-
гични молекули. Списъкът включва благородните 
метали, преди всичко злато Au, сребро Ag и плати-
на Pt, въглерод за получаване на въглеродни нано-

тръбички и фулерени, оксиди (Fe3O4, TiO2, ZnO, 
SiO2), халкогениди за получаване на квантови 
точки (CdSe, ZnSe, ZnS), полимери, нуклеинови 
киселини, полизахариди, полипептиди, природни 
и изкуствени катионни липиди.  Структурите на 
няколко вида наночастици с многобройни меди-
цински приложения са илюстрирани на Фигура 3.
 Липозоми и липоплекси
 Липозомите са сферични везикули, съставе-
ни от един или няколко липидни бислоя (Фигура 
3А). Описани за пръв път от Алек Бангам през 
1961 г., те активно се използват както във фунда-
менталните изследвания като експериментален 
модел на биомембраните, така и в различни при-
ложения, главно като прeносители на биологично 
активни вещества.  Поради тяхната биосъвмести-
мост, биоразградимост, ниска токсичност и спо-
собност да включват както хидрофилни, така и 
липофилни вещества, те са привлекателни прено-
сители на лекарства, хранителни добавки, козме-
тични препарати и пр. С въвеждането на препара-
та Doxil® на американския пазар през 1995 г. за 
лечението на рак на яйчниците и на свързания със 
СПИН сарком на Kaposi, липозомите се превръ-
щат в първата фармацевтична наносистема за дос-
тавка на лекарства в организма, успешно въведена 
в клиничната практика. Друго важно приложение 
на липозомите е преносът на нуклеинови кисе-
лини за генна трансфекция (липофекция) и генна 
терапия. Липофекцията е техника за доставка на 
генетичен материал в клетки посредством компле-

кси на липозоми с ДНК (липоплекси, Фигура 3В) 
[6]. Понастоящем около 15-20 липозомни препа-
рата, главно за третиране на ракови заболявания, 
са преминали успешно клиничните изпитания и 
са одобрени за употреба в медицинската практика.
 Магнитни наночастици
 Наночастиците, създадени от феро- или фе-

Фигура 3. Видове наночастици,  използвани в медицината:  (А) липозоми; (B) липоплекси [6]; (C) магнитни 
наночастици; (D) блок-кополимерни мицели; (E) дендримери; (F) златни наночастици; (G) сферични нукле-
инови киселини [7, 8]; (H) квантови точки; (I) въглеродни нанотръбички; (J) фулерен С60
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римагнитни материали, не проявяват обичайните 
за такива материали феромагнитни (феримагнит-
ни) свойства. Поради малките им размери, които 
ограничават размерите на магнитните домени, 
тяхната намагнитеност не се запазва при изключ-
ване на външното магнитно поле, както при фе-
ромагнитите (при температури под точката на 
Кюри), а релаксира до нула при всички температу-
ри под влияние на термичните флуктуации. Този 
тип магнетизъм, наречен суперпарамагнетизъм, 
се проявява при размери на наночастиците под 
50–100 nm.
 От гледна точка на биомедицинските им при-
ложения най-голям интерес представляват супер-
парамагнитните наночастици от железен оксид, 
например магнетит Fe3O4 (Фигура 3С) и магхемит 
Fe2O3, чиито предимства спрямо металните феро-
магнитни наночастици се изразяват в по-голямата 
им химическа инертност и колоидна стабилност.  
Като правило, тези наночастици са облицовани с 
покритие от друг материал, най-често силициев 
диоксид SiO2, което улеснява тяхната функцио-
нализация и намалява токсичността им. Поради 
своето суперпарамагнитно ядро, наночастиците от 
железен оксид действат като контрастно средство 
при ЯМР изображения на тъканите и органите с 
регулируема степен на контраст, зависеща от тех-
ния размер. Тяхното движение вътре в организма 
може да бъде направлявано с помощта на външно 
магнитно поле, а прилагайки променливо магнит-
но поле, може да се предизвика тяхното нагря-
ване, което ги прави подходящи за терапевтична 
хипертермия и унищожаване на околните туморни 
тъкани (Фигура 7). Повърхностното им покритие 
позволява лесното им функционализиране и ко-
нюгиране на различни лекарства и насочващи аг-
енти. Тези свойства правят наночастиците от же-
лезен оксид отлични кандидати за широк спектър 
от биомедицински приложения.
 Златни наночастици (AuNP) и сферични 
нуклеинови киселини (SNA)
 AuNP са добре известен и широко използван 
вид наночастици с многобройни диагностични и 
терапевтични приложения. Стандартният метод за 
тяхното функционализиране с различни лиганди 
е основан на реакцията им със сулфхидрилни SH 
групи и образуване на ковалентни връзки Au-S 
между лигандите и повърхността на AuNP (Фигу-
ра 4).  Функционализираните AuNP се използват 
за детекция на патогенни маркери в много ниски 
концентрации, за детекция на специфични вътре-
клетъчни нуклеинови киселини, за визуализация и 
лъчева терапия на тумори, за лазерна фототерапия 

на ракови клетки, за насочена доставка на лекар-
ства, ДНК и антигени, за регулация на експресията 
на онкогени, при разработката на противотумор-
ни ваксини като биосензори, както и в ред други 
нови методи. Интересна разновидност на AuNP 
са т.нар. сферич-
ни нуклеинови 
киселини (SNA), 
които са един от 
най-перспектив-
ните инструменти 
в областта на ме-
дицинските нано-
технологии (Фи-
гура 3G). Някои 
особено важни 
приложения на  
SNA са разгледа-
ни по-нататък.

 Дендримери 
 Дендримерите са почти перфектни мо-
нодисперсни сферични полимерни молекули с 
правилна, силно разклонена тримерна (фрактал-
на) архитектура и с множество приложения като 
преносители на лекарствени препарати (Фигура 
3Е).  Те се състоят от три основни архитектурни 
компонента: ядро, разклонения и крайни групи 
в периферията.  Макромолекулните съставки се 
разклоняват от централното ядро, създавайки въ-
трешна кухина, както и сферична повърхност от 
крайни групи, която може да бъде приспособена 
според изискванията. Първите изследвани денд-
ритни структури са полиамидоаминови (PAMAM) 
дендримери, известни също като starburst-дендри-
мери.
 Квантови точки (quantum dots) 
 Квантовите точки са сферични нанокриста-
ли с диаметър между 2 и 10 nm. Те се приготвят 
от различни полупроводникови материали, напри-
мер CdS, CdSe, CdTe, ZnS, PbS, както и от сплави 
и други метали, например Au. Прототипната кван-
това точка се състои от полупроводниково ядро от 
кадмиев селенид CdSe, покрито със слой цинков 
сулфид ZnS, за да се подобрят оптичните свой-
ства, и външна обвивка от силициев диоксид SiO2 

Фигура 4. Златна наночастица (AuNP), конюгирана 
с нуклеинови киселини, посредством образуване на 
ковалентни връзки Au-S при реакция със сулфхи-
дрилните SH групи на алкилтиол-функционализира-
ни олигонуклеотиди. При сферични AuNP плътност-
та на покритието може да достигне 1 нуклеинова 
киселина на 4–5 nm2. Такива-AuNP конюгати се на-
ричат сферични нуклеинови киселини (SNA) [7, 8]
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за намаление на токсичността и подобрение на 
разтворимостта във водни разтвори (Фигура 3Н).
 Квантовите точки имат уникални луми-
несцентни характеристики, дължащи се на кван-
тови ефекти, свързани с малките им размери 
(quantum size effects). Дължината на вълната на 
емитираната светлина може да се променя в ши-
роки граници в зависимост от размера и състава 
им. Основното им предимство пред органичните 
флуорофори е в това, че те имат много по-интен-
зивна флуоресценция, която при това не намаля-
ва с времето, т.е. при тях няма фотообезцветяване 
(photobleaching), което е характерно за органични-
те флуоресцентни маркери. Образната диагности-
ка посредством квантови точки има разнообразни 
приложения, например за визуализация на дълбо-
ко разположени лимфни възли, за локализация и 
хирургично отстраняване на метастазирали тумо-
ри, за проследяване миграцията на клетки при ем-
бриогенезата и ред други.
 Въглеродни наноматериали
 Въглеродът има две природни алотропни 
форми – диамант и графит. Диамантът е най-твър-
дият известен минерал, в който всеки въглероден 
атом е свързан с четири други въглеродни атома 
в тетраедрична решетъчна структура. В графита 
въглеродните атоми са разположени в паралелни 
плоскости с хексагонална решетка (графенови 
листове). Освен диамант и графит, понастоящем 
са известни и други, открити в лабораториите 
алотропни форми на въглерода. Това са графенът, 
фулерените и въглеродните нанотръбички, които, 
благодарение на уникалните си свойства, намират 
множество важни приложения в техниката, елек-
трониката и наномедицината.
 Фулерен C60
 През 1985 г. е открит нов въглероден алот-
роп, образуван от 60 симетрични въглеродни ато-
ма (Фигура 3J). Това откритие се окачествява като 
голям пробив, който отваря ново поле във въгле-
родната химия.  Геометричната конфигурация на 
С60 се състои от 60 върха и 32 стени, 12 от които 
са петоъгълни и 20 шестоъгълни. Стените са симе-
трично подредени и образуват молекулярна топка 
с диаметър приблизително 1 nm.  Молекулата С60 
е наречена buckminsterfullerene по името на аме-
риканския архитект и изобретател Р. Бъкминстър 
Фулър (1895 – 1983), който проектира геодезични 
куполи, подобни на структурата на С60. Наричат я 
и „buckyball“, тъй като C60 прилича на футболна 
топка.  Скоро след откриването на С60 са синтези-
рани и други фулерени с по-голям брой атоми като 
С70, С76, С80 и С84, а откривателите на фулере-

ните са удостоени с Нобеловата награда по химия 
за 1996 г. 
 Свойствата на C60 могат да бъдат моди-
фицирани чрез свързване на химични групи към 
въглеродните му атоми. Функционализираните 
по такъв начин С60 имат висок афинитет към ак-
тивните центрове на различни ензими, например 
HIV-1 протеаза. Въвеждането на С60 молекула в 
каталитичната кухина на HIV-1 протеазата инхи-
бира този фундаментален за оцеляване на вируса 
на СПИН ензим. Фулерените са мощни антиокси-
данти, реагиращи лесно със свободните радикали, 
които често са причина за увреждане или смърт на 
живите клетки.
 Въглеродни нанотръбички  (carbon 
nanotubes)
 Въглеродните нанотръбички са сред 
най-удивителните обекти, създадени от учените, 
които могат да революционизират технологично-
то развитие на ХХI в.  Представлявайки нов алот-
роп на въглерода, въглеродните нанотръбички са 
молекули, състоящи се само от въглеродни атоми. 
Първото съобщение за съществуването на концен-
трични многостенни въглеродни нанотръбички е 
от 1991 г.[9].  Две години по-късно, през 1993 г., 
две изследователски групи [10, 11] откриват не-
зависимо една от друга едностенните въглеродни 
нанотръбички, представляващи безшевна цилин-
дрична тръбичка от въглеродни атоми (Фигури 1 и 
3I).
 Въглеродните нанотръбички имат необик-
новени механични свойства[12].  Техният модул 
на Юнг (~1 ТРа) е по-висок от този на всички из-
вестни материали. Те имат много голяма якост на 
опън, която е многократно по-висока от тази на 
стоманата. Въглеродните нанотръбички са изклю-
чително здрави, устойчиви на фрактури материа-
ли със  забележителни електрически, електронни 
и термични свойства, които в комбинация с уни-
калните им механични свойства обуславят много-
бройните им приложения в техниката и електро-
никата.
 От разнообразните потенциални медицин-
ски приложения на въглеродните нанотръбички 
най-голям интерес представляват перспективите 
за използването им в тъканното инженерство като 
материали за получаване на изкуствени кости и 
мускули.
 Нанонишки (nanofibers)
 Нанонишките са цилиндрични нанострук-
тури с диаметър около 1 nm и неограничена дъл-
жина. Разработени са методи за получаване на 
различни видове нанонишки с полупроводнико-
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ви, изолаторни, метални и свръхпроводникови 
свойства. В биологията и медицината те намират 
приложение за създаване на високочувствителни 
сензорни устройства, основани главно на полеви 
транзистори от полупроводникови (силициеви) 
нанонишки. Тези наносензори се използват за де-
текция на вируси, биомаркери и ДНК, както и за 
тестване на кандидати за нови лекарства. Много 
разновидности на рака биха могли успешно да бъ-
дат лекувани, ако бъдат открити на ранен стадий, 
което изисква високочувствителни биосензори за 
ранно регистриране на туморните маркери.  Таки-
ва биосензори за ранна диагностика могат да бъ-
дат разработени на базата на полупроводниковите 
силициеви нанонишки.
 МЕДИЦИНСКИ НАНОТЕХНОЛОГИИ  
(НАНОМЕДИЦИНА)
 Нанотехнологиите предлагат нови инстру-
менти с голямо въздействие върху много области 
в медицината.  Те осигуряват изключителни въз-
можности не само за подобряване на материалите 
и медицинските изделия, но и за създаване на нови 
методи за диагностика и терапия, които в много 
отношения далече надминават възможностите на 
понастоящем използваните конвенционални мето-
ди и технологии [13]. 
 Наномедицината е разклонение на нанотех-
нологиите, което цели разработването на високо-
специфични методи за терапия, включващи целе-
ви ракови терапии, за доставка на гени, за ранна 
диагностика и бърз мониторинг на заболявания, 
също така на нови биосъвместими и биоразгра-
дими материали с подобрени качества и платфор-
ми (scaffolds) за тъканно инженерство. Успеш-
ното развитие на наномедицинските разработки 
предполага взаимодействието на множество дис-
циплини, включително материалознание и инже-
нерни науки, клетъчна и молекулярна биология, 
както и клинично тестване.
 Основните приложения на нанотехнологии-
те в медицината са в следните направления:

1. Пренос и доставка на лекарства в организма 
посредством наночастици и нанокапсули 
като преносители.

2. Ранна диагностика in vitro (лабораторни 
методи за детекция на патогенни маркери в 
много ниски концентрации).

3. Образна диагностика in vivo (нови матери-
али за осигуряване на висок контраст в из-
ображенията, получавани с магнитно-резо-
нансна томография, компютърна томография 
и др. методи).

4. Комбинирани методи за терапия и диагнос-

       тика (тераностика).
5. Тъканно инженерство и получаване на нови 

биосъвместими материали (биоматериали 
с наноструктурирани повърхности за опти-
мални взаимодействия с живите клетки)

 Пренос и насочена доставка на лекарства 
в организма посредством наночастици и нано-
капсули (targeted drug delivery)
 Наночастиците и нанокапсулите са в осно-
вата на важна стратегия за доставка на лекарства, 
рекомбинантни протеини, ваксини и нуклеотиди. 
Използването им като преносители има ред пре-
димства: (1) Протекция на лекарствените препа-
рати от разграждане и протекция на организма от 
токсични странични ефекти на лекарствата;  (2) 
Удължени времена на циркулация в организма, 
променена фармакокинетика и разпределение в 
организма;  (3) Пасивно и активно  насочване към 
тъканите и органите, където е локализирано забо-
ляването (targeting); (4) Контролирано освобожда-
ване на лекарствата (controlled drug release).
 Най-често се използват следните носители:
• Липозоми (Фигура 3А) и твърди липидни 
наночастици. Получават се от смеси на няколко 
различни липида, както природни, така и синте-
тични.
• Полимерни наночастици. Съществува го-
лямо разнообразие от полимерни наночастици: 
полимерзоми, блок-кополимерни мицели с хидро-
фобно ядро и хидрофилна „корона“ (Фигура 3D), 
дендримери (Фигура 3Е).
• Невирусни вектори за пренос на ДНК и РНК. 
Най-често се използват липоплекси (Фигура 2В), 
образувани от синтетични катионни липиди, кои-
то силно взаимодействат с анионните нуклеинови 
киселини [6], и полиплекси, които представляват 
комплекси на катионни полимери с нуклеинови 
киселини).
• Сферични нуклеинови киселини (SNA). В 
типичния случай ядрата на SNA са златни нано-
частици, конюгирани със синтетични нуклеинови 
киселини с различни последователности в зависи-
мост от тяхното предназначение.
 Характеристики на наночастиците, из-
ползвани като преносители на лекарства в ор-
ганизма
 Средният размер и разпределението по раз-
мери на наночастиците са най-важните им харак-
теристики с оглед на приложенията им като пре-
носители на лекарства. Тези параметри определят 
тяхното in vivo разпределение и способност за 
таргетиране на тъкани, както и кинетиката им на 
проникване в клетките.
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 Посредством функционализиране на нано-
частиците с хидрофилни полимери, например по-
лиетиленгликол (PEG), полоксамер, полоксамин и 
др., тяхната опсонизация, съответно, разпознава-
нето и унищожаването им от имунната система на 
организма, са сведени до минимум, което увели-
чава времената на циркулация на наночастиците 
in vivo и модулира фармакокинетиката на лекар-
ствения препарат спрямо свободната му форма.  
Когато се разработват системи за доставяне с 
помощта на наночастици, необходимо е да се от-
читат и различните процеси, например скоростта 
на биодеградация на преносителя, които могат да 
влияят върху кинетиката на освобождаване на ле-
карството от преносителя.  

 Насоченият пренос на лекарства (targeting) 
може да бъде пасивен и активен.  Наночастици с 
капсулирани в тях лекарства се насочват пасив-
но към туморните образования благодарение на 
добре известния ефект на повишена пропускли-
вост и задържане от туморните тъкани (Enhanced 
Permeability and Retention, EPR). Активното на-
сочване се основава на молекулно разпознаване 
и изисква конюгиране на преносителя с монокло-
нално антитяло, което е специфично за експреси-
ран на повърхността на клетките-мишени анти-
ген. По такъв начин преносителят ще се свързва 
предимно с клетките-мишени.
 Изискванията към преносителите на лекар-
ства често са противоречиви и конструирането на 
ефикасни носители е въпрос на фин баланс.  От 
една страна, системата лекарство – преносител 
трябва да е достатъчно стабилна, за да може ус-
пешно да достави лекарството до предназначение-
то му. От друга страна, тя трябва да подлежи на 
сравнително лесно разграждане, за да може лекар-
ството да бъде освободено след доставката му.
 Ранна диагностика in vitro, основанa на 
детекцията на патогенни маркери в много ни-
ски концентрации (~10-18 M)
Едно от най-интересните и перспективни дости-

жения в областта на наномедицината са методите 
за диагностика на заболяванията в много ранен 
стадий, когато концентрациите на характерните 
за тези заболявания патогенни маркери са все още 
изключително ниски и не се откриват с други ме-
тоди [14, 15]. Разработеният за преодоляване на 
това затруднение метод е основан на използването 
на два типа частици – магнитни микрочастици и 
златни SNA, функционализирани с антитела, спе-
цифични за търсения патогенен маркер, които се 
смесват в последователни стъпки с изследваната 
проба, както е показано на Фигура 5. В резултат 
от тези смесвания се образуват комплекси, в който 
търсеният патогенен маркер (ако присъства в про-
бата) е свързал двата вида частици (Фигура 5Е). 

Златните наночастици в тези комплекси осигуря-
ват голям брой копия на ДНК с известна последо-
вателност (barcode DNA) за усилване на сигнала.  
Използвайки магнитен сепаратор, комплексите се 
отделят от пробата, молекулите на ДНК се изоли-
рат и тяхното количество се определя, използвай-
ки комплементарни ДНК секвенции по така наре-
чената bio-barcode технология.
 Този метод е първоначално приложен за де-
текция на амилоид-бета в цереброспиналната теч-
ност, който е маркер за болестта на Алцхаймер, 
и на простатен специфичен антиген в кръвния 
серум.  Неговата чувствителност е извънредно ви-
сока и дава въможност за детекция на патогенни 
маркери  в концентрации  от порядъка на 10-18 M. 
Тя е около един милион пъти (6 порядъка) по-ви-
сока от чувствителността на най-добрите от тра-
диционно използваните диагностични тестове.
 Сферични нуклеинови киселини – нови 
инструменти за диагностика и терапия
 Сферичните нуклеинови киселини (SNA) са 
нов тип наноструктури, съдържащи голям брой 
нуклеинови киселини, ковалентно прикрепени 
към повърхностите на сферични наночастици 
(Фигури 3G и 4). Тези конструкции притежават 
забележителни свойства, които ги превръщат в 

Фигура 5. Детекция на патогенни маркери с комбинация от микрочастица и наночастица. (А) Магнитна 
микрочастица, функционализирана с моноклонално антитяло; (В) Молекула на патогенния маркер; (С) Ком-
плекс магнитна наночастица – патогенен маркер; (D) Сферична нуклеинова киселина (SNA), функционали-
зирана с поликлонално антитяло; (Е) Троен комплекс магнитна мирочастица-патогенен маркер-SNA
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уникален инструмент в наномедицината. Те са 
способни да преминават през кръвно-мозъчната 
бариера и епидермиса и успешно да навлизат в 
клетките, за да осъществяват генна регулация и 
имуномодулация, да откриват специфични био-
молекули в живите клетки, както и да създават 
възможности за редица други важни приложения 
[7] (https://mirkin-group.northwestern.edu/project/
spherical-nucleic-acids/).
 Ядрото на SNA служи за две цели – придава 
на комплекса нови химични и физични свойства и 
действа като матрица за сглобяване и ориентиране 
на олигонуклеотидите в гъста сферична структу-
ра, която им придава свойства, отличаващи ги от 
всички други форми на нуклеиновите киселини. 
Като ядра на SNA могат да служат различни ви-
дове наночастици – метални (златни, сребърни и 
др.), липозоми, мицели, полимери, белтъци. 
 Сферичните нуклеинови киселини могат да 
се използват за ефективна генна регулация. Въ-
преки големия си отрицателен заряд (ζ-потенциал 
< –30 mV), те лесно преминават през клетъчните 
мембрани и навлизат в клетките, без да са необ-
ходими помощни средства за трансфекция. Освен 
това, SNA имат уникален набор от свойства, под-
ходящи за вътреклетъчните им приложения, като 
високи коефициенти на свързване към компле-
ментарна ДНК и РНК, нуклеазна резистентност, 
минимален имунен отговор, липса на токсичност 
и висока ефективност на генна регулация. 
 Едно от най-обещаващите приложения на 
SNA са противораковите ваксини, в които SNA 
съдържат имуностимулаторни нуклеинови кисе-
лини и тумор-специфични антигени. Тези SNA 
активират 400-кратно по-силен имунен отговор 
срещу туморни клетки в сравнение със свободни-
те олигонуклеотиди. В процес на разработване са 
SNA ваксини срещу рак на простатната жлеза, ме-
ланома, лимфома и рак на гърдата [16, 17].
 Тераностика  (Терапия + Диагностика)
 Терминът „тераностика“ се използва за обо-
значаване на най-новото направление в наномеди-
цината, състоящо се в това, че едни и същи видове 
наночастици се използват както за диагностика, 
така и за терапия на заболяванията. Докато самият 
термин е създаден още през 2000 г., развитието на 
тераностиката става забележимо едва след 2010 г.  
В последните години броят на публикуваните ра-
боти, в които е приложен тераностичен подход, 
стръмно нараства и  е вече над 1000-годишно. Това 
показва, че на този подход се обръща все по-голя-
мо внимание и че тераностиката вече се възпри-
ема като обещаващо направление с много добри 

перспективи. Тераностиката в наномедицината 
се възползва от високия капацитет на наноплат-

формите, за да комбинира върху тях функциите на 
визуализация и терапия. От получените наносис-
теми, които са способни за диагностика, доставя-
не на лекарства и мониторинг на терапевтичния 
отговор, се очаква да изиграят съществена роля в 
ерата на персонализираната медицина и значител-
ни усилия в научните изследвания са посветени 
на тази цел. Предимство при конструирането на 
такива функционално интегрирани агенти е това, 
че много наноплатформи вече са използвани за 
визуализация. Магнитни наночастици от железен 
оксид, квантови точки, златни наночастици и др. 
са вече добре проучени, доказали са ефективност-
та си във визуализацията и диагностиката и могат 
да послужат като платформи за изграждане на те-
раностични наносистеми.
 Наночастици с двойно предназначение за 
диагностика и терапия (тераностика)
 Магнитните наночастици предизвикват го-
лям интерес в областта на раковата диагностика 
и терапия поради своите супермагнитни свойства, 
които позволяват да бъдат използвани както като 
контрастно средство за визуализация на тумора с 
магнитен резонанс, така и като терапевтична сис-
тема за осъществяване на локална хипертермия 
и унищожаване на туморните клетки по този на-
чин (Фигура 7) [18]. Други видове наночастици 
с двойно предназначение са SNA, използвани с 
голям успех при опитни животни за визуализация 
и третиране на мозъчни тумори (глиобластома), 
също така AuNP, използвани за визуализация и лъ-
чева терапия на тумори, квантовите точки, както и 
други видове наночастици.
 Нанотехнологии в тъканното инженер-
ство и регенеративната медицина
 Тъканното инженерство е бързо развиваща 

Фигура 6. Тераностиката е подход в наномедицина-
та, при който едни и същи наночастици се използват 
както за диагностика, така и за терапия на заболя-
ването (МРИ, магнитно резонансен имиджинг; ПЕТ, 
позитрон емисионна томография; КТ, компщтърна 
томография, ИЧ флуоресценция, инфрачервена флу-
оресценция)
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се интердисциплинарна научна област на грани-
цата между  биологията, инженерните науки, ма-
териалознанието и медицината, която се занимава 
със създаването на изкуствени тъкани и органи за 
възстановяване и поддържане на функциите на 
тъканите и органите в организма. Основен подход 
в това направление е изграждането на тримерни 
биосъвместими и биоразградими матрици, ими-
тиращи екстрацелуларния матрикс, които да се 
използват като среда за отглеждане на клетки и за 
получаване извън организма на годни за имплан-
тация изкуствени тъкани. Тук нанотехнологиите 
се оказват особено удачни с разработените нови 
видове нанофибрилни материали за създаване на 
тримерни матрици (scaffolds), осигуряващи опти-
мални условия за формирането на нови тъкани. 
Комбинацията от нанопореста структура и високо 
съотношение повърхност/обем на нанофибриляр-
ните матрици благоприятства клетъчната адхезия, 
пролиферация и диференциация, като по този 
начин осигурява всички благоприятни условия 
за реализация на целите на тъканното инженер-
ство[20].

 В заключение, очакванията са, че в неда-
лечно бъдеще наномедицината ще играе ключова 
роля в диагностиката и лечението на човешките 
заболявания.  От медицинските нанотехнологии 
се очаква значително да допринесат за развитие-
то на медицината, като предоставят нови, рево-
люционни възможности за ранно откриване на 
заболяванията и за развитие на ефективни тера-
певтични методи, съобразени с индивидуалните 
особености на пациентите.

Фигура 7.  Тераностичен подход за диагностика и те-
рапия на рака с помощта на магнитни наночастици. 
(А) Инжектиране в организма и пасивно акумулира-
не на частиците в туморната тъкан; (В) Визуализа-
ция на тумора посредством магнитно-резонансна то-
мография; (С) Унищожаване на тумора посредством 
нагряването на частиците до висока температура 
(хипертермия) с променливо магнитно поле. Този 
комбиниран подход за диагностика и терапия с едни 
и същи наночастици е пример за новото направление 
тераностика в медицинските нанотехнологии [19]
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Abstract 
 This review presents the contemporary achievements in the field of the medical nanotechnologies.  Their 
most important applications include the development of new, highly specialized nanoparticles and nanocapsules 
as carriers for targeted drug delivery, highly sensitive methods for detection of pathogenic markers and early in 
vitro diagnostics, in vivo imaging diagnostics, combined methods for therapy and diagnostics (theranostics), 
tissue engineering and development of new biocompatible and biodegradable materials.  The medical 
nanotechnologies are still in an early stage of development. Nevertheless, a rapidly increasing number of 
nanoproducts undergoing clinical trials provide real promise that in not too distant future nanomedicine will 
play key role in the diagnostics, therapy and disease prevention.
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 Любителската лингвистика е понятие, озна-
чаващо съвкупност от псевдонаучни (лъженаучни) 
изследвания, теории и хипотези, необосновани и 
противоречащи на науката за езика – лингвистика-
та. Терминът „любителска лингвистика“ е състав-
на част на  понятието „псевдонаука“ [21, 26], на-
ред с термините „параистория“, „квазибиология“ 
и „парамедицина“, „квазифизика“, „квазикултуро-
логия“ и др. В България се води разпалена псевдо-
лингвистична  полемика относно етногенезиса на 
българите и езика на прабългарите, в рамките на 
която параисторията върви ръка за ръка с квазина-
учните изследвания на прабългаристиката [25].
 Привлекателни псевдонаучни лингвистич-
ни теми са произходът и еволюцията на езика, 
където лъжливото етимологизиране („етимоло-
гизаторство“) служи за основа на прекрояване на 
историята и проява на политическа идеология, на-
ционалшовинизъм и митотворчество – така псев-
долингвистиката служи за обоснование на псев-
доисторията, а политическата псевдолингвистика 
– на политическата псевдоистория.    
 Терминът „любителска лингвистика“ e 
широко разпространен от А. А. Зализняк [13, 
8]. Сходни термини са: „криптолингвистика“, 
„криптофилология“ [4, 5]; „фолклингвистика“ 
[18] по аналогия с „фолкхистори“ [9]. Фолклинг-
вистиката и фолкисторията са взаимосвързани, 
като в последно време етнографията започва да 
заменя и да определя съвременната „многостра-
дална“ история [15]. Други сходни термини са 
„лингвистика на ресентимента“, „Нова парадиг-
ма“, „брутално езикознание“ [22]. Лингвистиката 
на Новата парадигма е характерна за страните от 
Източна Европа [23]. В интернет сленга е разпрос-

транен сходният термин „лингвофричество“. 
 Посочените синонимни термини са тъж-
дествени по съдържание, но имат различен ак-
цент. Те са в един синонимен ред с термините 
„псевдолингвистика“, квазилингвистика“, „анти-
лингвистика“, „поплингвистика“.   
 В западноевропейската и американската 
лингвистика  разпространение имат  термините 
„folk linguistics“, „pseudolinguistics“,„amateur lingu
istics“,  „cryptolinguistics“  (англ.), „Volklinguistik“ 
„Laienlinguistik“ (нем.), „linguistique populaire“ 
(фр.).
 Терминът „наивна лингвистика“ не е тъж-
дествен на термина „любителска лингвистика“. 
Наивната лингвистика представлява комплекс от 
метаезикови представи на обикновените носители  
на езика  [1, 28].
 Основни признаци на любителската линг-
вистика са дилетантството и непрофесионализма, 
убеждението, че външното сходство  между думи-
те свидетелства за връзка между тях, незачитане-
то на морфемния състав на думата, неразбирането 
как езикът се мени във времето, игнорирането на 
установените научни факти, отричането на срав-
нително-историческия метод на професионал-
ното, научно езиково изследване. Любителската 
лингвистика сe характеризира с липса на доказа-
телства, настояване за безспорност на своите из-
води, свободни разсъждения за историята на ези-
ка  (сакрални кодове, таен смисъл, тайно знание, 
митове), подмяна на професионалната история с 
псевдоетнография и псевдолингвокултурология, 
повишена емоционалност, стремеж към целенасо-
чено политическо манипулиране на общественото 
мнение, еклектизъм (липса на логичност, систем-
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ност, неаргументирана междудисциплинарност), 
псевдопатриотизъм, идеологизиране, агресивност, 
необосновани клевети и  нарушаване  рамките на 
научната етика,  дискредитиране на определени 
учени и цели институти. За дескридитация на 
професионалните изследователи, представители 
на „официалната“ наука, се използва стратегията 
за обвиняване в следните отрицателни качества: 
некомпетентност, консерватизъм и ретроградност, 
сляпо следване на авторитети, недобросъвестност 
и идеологическа ангажираност, служене на враго-
вете на съответния народ и на неговата „истинска 
история“.
 През XIX в. в лингвистиката се налага срав-
нително-историческият научен метод за рекон-
струкция на езикови факти чрез сравнение и съ-
поставяне на по-късни факти (Якоб Грим, Франц 
Бол и др.). Eтимологията се основава на този ме-
тод, за да установи родството между езиците, про-
изхода и развитието на думите [7].
 В началото на XX в. се появява псевдонауч-
но ново учение на езика на съветския археолог и 
лингвист Николай Мар (1864 – 1934). Бидейки с 
грузински корени, той измисля митичния народ 
„яфетиди“, родината на които е Кавказ. „Новото 
учение за езиците“ на Н. Мар свежда произхода на  
яфетическите езици към неговия роден грузински 
език, който според Мар  е  универсален метаезик. 
Маризмът  отрича същестуването на национални 
езици [24]. Лъженаучната яфетическа теория за 
класовата същност на езика е проява на лингвис-
тиката на ресентимента (фр. ressentiment – злопа-
метност, озлобяване, безсилна завист), на Новата 
парадигма и бруталното езикознание, характерни 
за Централна и Източна Европа [23].
 Според П. Серио „Новата парадигма“ е съв-
купност от трудове, предлагащи радикално пре-
разглеждане на идеите, приети в световен план в 
диахроничната лингвистика. Серио установява, 
че тези трудове са учудващо еднородни, макар да 
са написани от автори от различни страни, кои-
то не се познават и не се позовават един на друг. 
Серио разглежда трудовете на Новата парадигма 
като едно цяло с общи черти, като нарича авторите 
им „иновационисти“.
 След прехода в Източна Европа със смяна-
та на ценностите се появяват голямо количество 
псевдолингвистични трудове, претендиращи за 
радикално научно обновяване, които имат успех 
пред широката публика, напр.: „Новата хроноло-
гия“ на Анатолий Фоменко в Русия, преразглеж-
даща световната история; „Алтернативната ис-
тория“ на Ю. Шилов и О. Билоуско от Украйна, 

прекрояваща историята на отношенията между 
руснаците и украинците. 
 След прехода у нас (1989) параисторията с 
„публицистично-партийни подходи“ „преоткри-
ва“ древните българи с помощта на псевдонаучни 
проучвания на прабългаристиката, нанасяйки зна-
чителна вреда на хуманитаристиката [14].  
 В сегашния период „иновационистите“ ус-
тройват гръмогласна, разобличаваща полемика в 
Интернет и в средствата за масова информация, 
на конференции и симпозиуми, в обемни трудове, 
обявявайки, че са разшифровали дълго скривани 
загадки и са предотвратили заговора за фалшифи-
циране на историята. В Русия ситуацията е тол-
кова сериозна, че акад. А.А. Зализняк изнася пуб-
лични лекции в защита на научната лингвистика 
и срещу изопачаването на фактите в писанията на 
псевдолингвистите и псевдоисториците [13].     
 Етимологията на Новата парадигма, както 
счита Серио, е сходна с тълкуването от епохата на 
Възраждането при пълна липса на историзъм, кое-
то е скандално от гледна точка на историческата 
граматика. Методът на Новата парадигма се със-
тои в преместване на границата между морфеми-
те, което е сходно с каламбура и ребуса. Има също 
така прилика с „народната етимология“, напр., в 
Русия думата „поликлиника“ насмешливо се тъл-
кува като „полуклиника“. 
 Според Д. Ю. Полиниченко [16], извест-
ни са три съвременни любителски лингвистични  
концепции в Русия:

1) Интерпретация на азбуката и любителска фо-
носемантика – псевдонаучна  разшифровка на 
всяка дума чрез азбуката на даден език, която иг-
рае роля на семиотичен еталон (напр. „Всясвет-
ная грамота“ на А. Ф. Шубин-Аврамов: буквите 
се четат като плоски, а те са обемни). 
2) Псевдонаучна дешифровка и прочит на  древ-
ните надписи.  
3) Етимологически и лингвоисторически студии 
– митологични концепции, в основата на които 
лежи псевдонаучен мит. 

 Все по-голямо разпространение получават 
политическите митологеми на фолклингвистика-
та (любителската лингвистика). Лингвополити-
ческите аспекти на фолклингвистичните теории 
са обект на изследване в статиите на Д. Ю. По-
линиченко, В. Н. Базылев, Д. Н. Шмелев и др. в  
научното списание „Политическая лингвистика“, 
издавано в гр. Екатеринбург, Русия, с главен ре-
дактор А. П. Чудинов [ 20]. 
 Разграничават се две взаимосвързани линг-
вополитически митологеми на фолклингвистика-
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та в Русия – на  Д. Ю. Полиниченко  [17, 18, 19] и 
на В. Н. Базылев [2, 3]:
1. Митологема за целенасочена езикова политика 
на „враговете“ или „силите на злото“, която води 
до деградиране на езика. Тази митологема изис-
ква анализ на историческото развитие на езика и 
разполага със собствена концепция на история-
та, където фолклингвистиката и фолкисторията 
вървят ръка за ръка (напр., В. Данилов – създател 
на  „Партии духовного ведического социализма“; 
А. Ю. Хиневич – основател на религиозното те-
чение от неоезически характер – „инглиизм“. 
Учението на инглиизма  е изложено в серията от 
книги „Славяно-арийские веды“ [18].
2. Митологема за съвременната лингвистична 
наука, която по произход е неруска (западна) и 
е основана на антируска идеология  (напр. А. Н. 
Драгункин, който твърди, че официалните учени 
не виждат „очевидното – истинските мащаби на 
миналото славянско/ руско всеприсъствие“) [18]. 
Съвременните псевдолингвисти обвиняват пред-
ставителите на научната лингвистика в предна-
мерено „разваляне“ на езика, които според тях 
действат заедно с учените историци. Все по-го-
лямо разпространение получават текстовете, 
имитиращи научното знание (напр. [12]). 

 У нас квазиисторическите митологеми 
(„идеологеми“ [10, 11]) се разпространяват от 
аматьорската палеобългаристика [6]. Известни 
съвременни, силно политизирани параисторичес-
ки тези отричат българския славянски корен. Така, 
в резултат на псевдонаучно етимологизиране П. 
Цветков утвърждава, че българският език е ура-
ло-алтайски език  [27].
 Псевдонаучните текстове проникват в учеб-
ната и научната литература, нанасяйки вреда на 
образованието. Масовата култура се базира основ-
но на интернет и средствата за масова информа-
ция, където любителската лингвистика и параис-
торията заемат все по-голямо място. Необходимо 
е засилване на връзките на БАН с общественост-
та. За борбата с лъженауката в името на истината 
са необходими усилията на цялото общество. 
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 От праисторически времена растенията са 
използвани и като източник на ефективни средства 
за лечение на много заболявания. Следва да се от-
бележи, че днес между 25% и 50% от продаваните 
понастоящем лекарства дължат своя произход на 
естествените природни продукти. Растенията като 
цяло са незаменим източник на природни съеди-
нения, които са широко използвани за продукти, 
подпомагащи здравето, и за идентифициране на 
потенциални кандидати за лекарства. Химичните 
вещества, съдържащи се в растенията и използва-
ни като терапевтични средства, до голяма степен 
са вторични метаболити, които са получени био-
синтетично от първичните растителни метаболи-
ти (въглехидрати, аминокиселини и липиди) и не 
участват пряко в растежа, развитието или размно-
жаването на растенията. Растенията са източник 
на разнообразни биологично активни молекули с 
все още неизвестна структура, чийто потенциал 
като лечебни и подпомагащи здравето вещества 
предстои да бъде изследван.
 Въпреки малката си територия България се 
нарежда сред страните с най-голямо биологично 
разнообразие в Европа. Българската флора от ви-
сши растения включва 194 български ендемити от 
72 рода и 26 семейства, заедно с 320 балкански ен-
демити (от 129 рода и 39 семейства). Днес в Бъл-
гария се събират и използват около 750 лечебни и 
ароматични растителни (ЛАР) видове (около 21% 
от 3 567 вида известни висши растения в страна-
та), 200 от които са икономически целесъобразни 
и редовно се събират, сушат и обработват. Някои 
от тях се култивират от земеделски производите-
ли, местни земеделски кооперации или национал-
ни компании. В момента усилията да се замени 
събирането на диворастящите видове с отглежда-
нето на някои видове се подкрепят от разбиране-
то, че това може да допринесе за икономическото 
развитие на по-слабо развитите региони в страна-
та.
 Българската индустрия за фармацевтични 

продукти (например Софарма АД, Арома Козме-
тикс АД, Българска роза АД и др., вж. http://www.
bulgarianpharmaceuticalgroup.com/), има опит в из-
ползването на местното биоразнообразие за про-
изводство на етерични масла, козметика и фарма-
цевтични продукти. Софарма АД (www.sopharma.
com) е добре известна в страната и в чужбина с 
продуктите Tabex® (цитизин), Carsil® (силима-
рин), Tribestan® (трибестан, Tribulus saponins) и 
Nivalin® (Галантамин), произведени от растител-
ни екстракти. Интересът към оползотворяването 
на природните съединения непрекъснато расте в 
индустриалните страни и използването на при-
родно базирани продукти за различни цели (тера-
певтични и превантивни форми, козметика, функ-
ционални храни и т.н.) постоянно се увеличава.
 Трябва да се отбележи, че по-голямата част 
от лечебните растения и билки се изнасят като 
суров материал извън България. Ето защо стра-
тегически приоритет трябва да бъде създаването 
на условия, които да стимулират преработването 
на лечебните растения в страната и превръщането 
им в източник на висока добавена стойност в рам-
ките на националната икономика. Последното се 
подкрепя и от значително по-ефективния и бърз 
трансфер на лабораторните технологии и инова-
ции в тази област към микро и малки компании 
с по-малки производствени мощности, отколкото 
при други производства.
 Това е област, в която задълбочените изслед-
вания на традиционните знания от етномедицина-
та и етнофармацията се съчетават с най-модерните 
фундаментални научни изследвания и използване-
то на съвременни технологии.
 Институтът по органична химия с Център 
по фитохимия (ИОХЦФ-БАН) е идеен носител на 
програма за „Интелигентното оползотворяване 
на биоразнообразието в България за икономиче-
ско развитие и устойчив растеж“. Тази програма 
се разработва и развива от научния колектив на 
ИОХЦФ от 2011 г. Многократно е представяна 

БЪЛГАРСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ И АРОМАТИЧНИ РАСТЕНИЯ 
– ИЗТОЧНИК ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ*

Проф. д.х.н. Владимир Димитров,
Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН

* Представяне на проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на би-
оресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор 
BG05M2OP001-1.002-0012-C01, финансиран чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ от 
Европейски фонд за регионално развитие на ЕС.
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пред различни форуми и правителствени структу-
ри. Програмата стана част от проекта „Възгледи за 
основните национални цели и устойчиво развитие 
на България“, формулиран от ръководството на 
БАН.
 Развитието на идеите, заложени в програ-
мата, се подпомогна значително през последните 
години от следните проекти:
• Проект, финансиран от Оперативна програ-
ма „Развитие на конкурентоспособността на бъл-
гарската икономика“ 2007 – 2013, „Обновяване 
на оборудването на ИОХЦФ – БАН за оползотво-
ряване на лечебни и ароматични растения чрез 
зелени технологии“, дог. BG161PO003-1.2.04-
0007-С0001.
• Проект, финансиран от ЕС програма Хори-
зонт 2020, Мари Кюри (H2020-MSCA-RISE-2015, 
проект ID 691247) – „Експлоатация на странични 
продукти от ароматични растения за разработка на 
нови козметични и хранителни добавки“.
 Проектът за Център за компетентност 
„Устойчиво оползотворяване на биоресурси и 
отпадъци от лечебни и ароматични растения 
за иновативни биоактивни продукти“, договор 
BG05M2OP001-1.002-0012-C01, финансиран чрез 
ОП Наука и образование за интелигентен растеж 
от Европейски фонд за регионално развитие на 
ЕС, е следващият етап в осъществяване на идеите 
за „Интелигентното оползотворяване на биораз-
нообразието в България за икономическо развитие 
и устойчив растеж“. Този проект е призван да кон-
центрира научна експертиза, компетенции и необ-
ходимата научна инфраструктура за извършване 
на пазарно ориентирани изследвания, фокусирани 
към устойчиво използване на националните био-
ресурси за разработване на иновативни продукти 
с висока добавена стойност и възможности за ко-
мерсиализация на резултатите в активно сътрудни-
чество с МСП и други заинтересовани компании. 
Тези дейности са в тематичната област на ИСИС 
„Индустрия за здравословен живот и биотехно-
логии“. Същността на проекта е чрез ефективно 
използване на националните ресурси от лечебни 
и ароматични растения и оползотворяване на аг-
робиоотпадъци, както и чрез прилагане на зелени 
технологии, да бъдат създадени и предложени на 
индустрията иновативни продукти и технологии и 
по този начин да се създадат условия за устойчив 
растеж на биоикономиката на страната и извън 
нея.
 Проектът за Център за компетентност е раз-
работен и ще се изпълнява с участието на следни-
те партньори:

• Институт по органична химия с Център по 
фитохимия при БАН (водеща организация) (ИОХ-
ЦФ – БАН).  
• Агробиоинститут при Селскостопанска ака-
демия (АБИ – ССА).
• Факултет по химия и фармация на СУ „Св. 
Климент Охридски“ (ФХФ – СУ).
• Биологически факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“ (БФ – СУ).
• Институт по полимери при БАН (ИП – БАН).
 Специфичните цели при създаването на 
Центъра за компетентност могат да се формули-
рат, както следва:
•  Обновяване, модернизиране и функцио-
нално интегриране на научната инфраструктура 
на партньорските организации, изграждащи Цен-
търа.
• Концентриране на научна експертиза и ви-
соко компетентен научноизследователски потен-
циал.
• Подкрепа на (полу-)промишленото култиви-
ране на ценни видове ЛАР с приложение в инова-
тивни биоактивни продукти.
• Въвеждане и развитие на зелени химични 
технологии за екстракции и оползотворяване на 
лечебни и ароматични растения;
• Въвеждане на иновативни подходи за тре-
тиране и преработка на екстракти от лечебни и 
ароматични растения и създаване на активни със-
тавки за козметични и фармацевтични продукти, 
нутрацевтици (хранителни добавки и здравослов-
ни функционални храни) и др. продукти за пови-
шаване на качеството на живота.
• Развитие на аналитичните методи за качест-
вен и количествен анализ, контрол на автентич-
ност, идентичност и съдържание на примеси на 
получаваните екстракти и продукти; стандартизи-
ране на методи и процедури за контрол на качест-
вото на получаваните продукти.
• Разработване на иновативни нутрацевтични 
и козметични  формулировки и процеси за тяхното 
получаване с използването на биосъвместими по-
лимери и природни сърфактанти;
• Създаване на творческа и стимулираща ра-
ботна среда и условия за реализиране и развитие 
на научноизследователския и иновативен потен-
циал на научните организации, участващи в Цен-
търа.
• Обучение и подготовка на млади изследова-
тели и иноватори.
• Укрепване на съществуващи и изграждане 
на сътрудничества и мрежи с изследователски ор-
ганизации в Европа.
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• Изграждане на трайни и перспективни съ-
трудничества с МСП и други заинтересовани ком-
пании.
 Фирмите, пряко заинтересовани от разра-
ботвани от Центъра здравословни продукти на ба-
зата на ЛАР, могат да бъдат разделени най-общо 
на две основни групи:
▪ Малки и средни предприятия, които се инте-
ресуват от иновации в областта на преработването 
на лечебни и ароматични растения и създаването 
на иновативни продукти за козметиката, функцио-
налните храни, продукти за здравеопазването и 
др.
▪ Фармацевтични фирми, интересуващи се от 
идентифициране и разработване на нови лекар-
ствени кандидати на базата на изолирани биоак-
тивни природни съединения или техни синтетич-
ни аналози.
 Реализацията на разработваните от Центъра 
иновативни продукти и технологии ще има също 
и съществен положителен икономически ефект 
върху голяма група участници в агробиоиндус-
трията, произвеждащи и/или осигуряващи изход-
на биомаса за преработка, включваща земеделски 
производители, фирми, отглеждащи и преработва-
щи лечебни и ароматични растения (ЛАР), както 
и фирми с производства, генериращи значителни 
обеми от агробиоотпадъци, които съдържат ценни 
биоактивни вещества. Заедно с очаквания иконо-
мически ефект, практическата реализация на раз-
работваните от Центъра продукти и технологии 
ще има дълготрайно положително въздействие и 
ще създаде стимули за заетост при социално слаби 
групи от населението, сега заети със събиране или 
отглеждане на ЛАР. Едновременно с това устой-
чивото оползотворяване на ЛАР ще има положи-
телен ефект върху опазването на околната среда и 
екосистемите.
 Основните дейности във връзка с изграж-
дането на Центъра за компетентност включват: а) 
дейности по организация и управление на проек-
та; б) дейности по изграждане, модернизиране и 
оборудване на ЦК; в) дейности по организация и 
провеждане на независими НИРД; г) дейности по 
разпространение на резултатите, публичност и ко-
муникация; д) дейности по трансфер на знания и 

връзки с бизнеса.
 От дейностите по създаване на Центъра се 
очакват следните резултати:
• Създаване на съвременен научноизследова-
телски комплекс, който да обхваща целия процес 
– от растението до продукта, за ефективно, еко-
логично съобразно и устойчиво оползотворяване 
на природните ресурси чрез изграждане на съвре-
менна научна инфраструктура.
• Концентрация на научен и финансов потен-
циал и на съвременна научна инфраструктура в 
Център за компетентност за реализация на стра-
тегическата цел: „Интелигентно оползотворяване 
на българското биоразнообразие за икономическо 
развитие и устойчив растеж“.
 • Разработване на зелени технологии и под-
ходи за създаване на иновативни фитопродукти за 
медицински, козметични и хранителни цели.
 • Стимулиране и реална подкрепа на земе-
делски производители от различни райони, вклю-
чително и икономически слабо развити, за кул-
тивиране на медицински и ароматични растения 
като устойчив поминък.
 • Активно опазване на растителното би-
оразнообразие в страната чрез разработване на 
интелигентни и щадящи подходи и технологии за 
оползотворяването му.
 • Увеличаване на капацитета на български-
те предприятия за разработване и внедряване на 
иновативни конкурентни продукти, за които има 
пазарно търсене в страната и чужбина.
 • Социална значимост на проекта – пови-
шаване на качеството на живот чрез създаване 
на иновативни продукти, съдържащи полезни за 
здравето и физическото състояние природни ве-
щества.
 Създаването на Центъра за компетентност 
„Устойчиво оползотворяване на биоресурси и от-
падъци от лечебни и ароматични растения за ино-
вативни биоактивни продукти“ ще има принос 
към развитието на малките фирми, работещи в 
тази тематична област, но едновременно с това ще 
стимулира и мотивира обучението на студенти и 
докторанти и създаването на нови кадри за отра-
съла.

BULGARIAN MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS - 
PROMOTERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Vladimir Dimitrov
Abstract
 Plants and herbs have been exploited effectively in the treatment of many diseases and medical conditions 
since ancient times. Nowadays between 25 % and 50% of the currently marketed drugs are originated from natural 
products. Despite its small territory Bulgaria ranks among the countries of greatest biodiversity in Europe. Bulgarian 
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higher plants flora includes 194 Bulgarian endemic species of 72 genera and 26 families, together with 320 Balkan 
endemic species (of 129 genera and 39 families). Today, about 750 medicinal and aromatic plant (MAP) species are 
collected and used in Bulgaria (about 21 % of the 3,567 vascular plant species known in the country), 200 of which 
are economically relevant and regularly harvested, dried and processed. Cultivation is carried out by farmers, local 
agricultural co-operatives or national companies.
 However, it should be pointed out that the majority of the medicinal plants and herbs are exported as raw 
materials outside Bulgaria. It should be therefore a strategic priority to stimulate the processing of the medicinal 
plants in the country, creating high-added value within the national economy. Here the way from scientific laboratory 
to the product with high-added value is for sure shorter than in many other fields and needs to be transferred to new 
generation of researchers and entrepreneurs.
 The project for the creation and the development of a centre of competence „Sustainable utilization of bio-
resources and waste of medicinal and aromatic plants for innovative bioactive products, BG05M2OP001-1.002-
0012-C01“, is funded by the Operational Programme „Science and education for smart growth“ 2014-2020 co-
financed by the European Union through the European Regional Development Fund. It has been designed by five 
Bulgarian partnering organizations: Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry at Bulgarian 
Academy of Sciences (leading organization), Agrobioinstitute of Agrarian Academy, Faculty of Chemistry and 
Pharmacy and Faculty of Biology of Sofia University „St. Kliment Ohridski“ and Institute of Polymers at the Bulgarian 
Academy of Sciences. The strategic goal of the Centre of Competence is to concentrate expertize, competences and 
improved infrastructure to perform marketing-oriented research, focused towards sustainable utilization of the local 
bioresources for development of innovative products with high added value, capable of commercialization through 
valuable collaborations with SME and other interested companies. All these activities may be formulated as „Smart 
utilization of Bulgarian biodiversity for economic development and sustainable growth“ and correspond to the ISSS 
thematic area „Industry for healthy living and biotechnology“. 

 Терминът мехатроника се появява за първи път 
през 1969 г. в Япония. Той е въведен от  инженера 
Тетсуро Мори и регистриран от фирмата Yaskawa 
Electric Corporation като търговска марка през 
1971 г. От държавите в Европейския съюз е приета 
дефиницията „подход, целящ синергична интегра-
ция на механика, електроника и електротехника, 
теория (системи) на управлението, както и компю-
търни науки в проектирането и производството, 
за да се подобри и/ или оптимизира функционал-
ността“. Мехатрониката е една от най-перспектив-
ните и иновативни области, тъй като нейните про-
дукти като влакът-куршум и ядрените реактори 
намират приложение в транспорта и енергетиката. 
Интелигентните системи и уреди стоят в основата 
на „умните“ къщи, а дроновете, които са резултат 
на сложни производствени вериги, са представи-
тели на  аерокосмическите приложения на меха-
трониката. Важна област от мехатрониката е свър-
зана с тримерното моделиране на роботизирани 
автоматизирани системи, което е част от роботи-

ката и автоматизацията на процесите. Постижени-
ята на мехатрониката се използват още за инжене-
ринг, реинженеринг и продължаване на жизнения 
цикъл на индустриални машини, уреди и системи, 
както и за създаване на  системи за автоматизира-
но и софтуерно подпомагано управление. Не тряб-
ва да се забравя и биомехатрониката, чиято цел е 
да интегрира механични части в човешкото тяло, 
като пример за такъв продукт е екзоскелетонът. 
Развитието на мехатронните технологии води и до 
появата на нови знаци на улиците, които предста-
вляват мехатронните системи с вградени източни-
ци на чиста енергия в тях. 
 Развитието на мехатрониката в България е съ-
образено със световните тенденции, а също така 
съчетава опита и традициите с конкретните ев-
ропейски и международни интереси. Освен това 
съществува и специфичен научен капацитет в 
рамките на институтите на БАН и някои бизнес ор-
ганизации по отношение на роботиката, възмож-
ностите за изкуствен интелект и интелигентните 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В 
ОБЛАСТТА НА МЕХАТРОНИКАТА И ЧИСТИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ – СЕРИОЗЕН ШАНС ЗА ПОДЕМ НА 
НАУЧНО БАЗИРАНИТЕ ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Чл.-кор. Константин Хаджииванов,
председател на Управителния съвет на проекта

„Национален център по мехатроника и чисти технологии“
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устройства и съвременни/ интелигентни системи 
за производство. Типични примери за мехатронен 
подход с доказан потенциал, който може да бъде 
развит, са автоматизираните машини и системи 
за автоматизация, биомехатрониката, сервомеха-
никата, позициониращите устройства, сензори и 
контролери.
 Мехатрониката представлява не просто ком-
бинация от съставляващите я дисциплини, а нов 
научен подход, който обединява задълбочени по-
знания на принципите на механиката, оптиката, 
теорията на системите, електрониката и оптое-
лектрониката, телекомуникациите, теорията на 
синхронизацията и на контрола. Обединяването 
на съществуващите научни групи с опит в тази 
иновационна тематична област би позволило Бъл-
гария да се специализира в производството на 
ограничени серии мехатронни продукти с висока 
добавена стойност. 
 В тематичната област „Мехатроника и чисти 
технологии“  понятието чисти технологии е с ак-
цент върху транспорта и енергетиката, т.е. съхра-
нение, спестяване и ефективно разпределение на 
енергия, електрически превозни средства и екомо-
билност, водород-базирани модели и технологии, 
безотпадни технологии, технологии и методи за 
включване на отпадъчни продукти и материали от 
производства в други производства.
 Развитието на електрическата мобилност и 
електрическите превозни средства, технологиите 
за алтернативно задвижване, ефективното използ-
ване на алтернативни горива се намира в синер-
гична връзка с мехатрониката и има ключово зна-
чение за нисковъглеродната и ресурсно ефективна 
икономика. България е една от деветте държави 
членки на ЕС, които със Съвместна декларация 
са подкрепили приоритетното развитие на елек-
трическата мобилност. Като относително нова ин-
дустрия, която предстои да се развива в европей-
ски и световен план, са налице и предпоставки за 
включването на нови субекти на пазара и тъй като 
България има опит и традиции и в тази област, то 
тя би имала реални шансове да намери достойно 
място в този процес. 
 Проектът „Национален център по мехатрони-
ка и чисти технологии“, договор  BG05M2OP001-
1.001-0008-С01, се осъществява по процедура 
„Изграждане и развитие на центрове за върхови 
постижения“, която има за цел  да подпомогне по-
вишаването на нивото и пазарната ориентация на 
научноизследователските дейности на водещите 
научни организации в България, както и да подо-
бри капацитета за реализиране на върхови пости-

жения в областта на научните изследвания.  Той 
е финансиран от ОП „Наука и образование за ин-
телигентен растеж“ и съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие. Неговото реализиране се осъществява 
на основата на три стълба: БАН, Техническия 
университет – София и партньори, които са Хи-
микотехнологичният и металургичен университет 
и Техническите университети във Варна и Габро-
во, Софийският университет „Св. Климент Ох-
ридски“ с представители  Физическия факултет 
и Факултета по химия и фармация. Българската 
академия на науките участва с 11 института и една 
лаборатория и те са: Институт по обща и неорга-
нична химия,  Институт по електрохимия и енер-
гийни системи, Институт по катализ,  Институт по 
металознание, съоръжения и технологии с Център 
по хидро- и аеродинамика, Институт по механи-
ка, Институт по минералогия и кристалография, 
Институт по оптически материали и технологии, 
Институт по органична химия с Център по фито-
химия,  Институт по полимери, Институт по фи-
зика на твърдото тяло, Институт по физикохимия 
и Централна лаборатория по приложна физика – 
Пловдив. Това са институции на БАН, които са по-
лучили висока оценка за научноизследователската 
си дейност от Министерството на образованието 
и науката. Обединението на тези три научни стъл-
ба доведе до появата на консорциума, чието мото 
е „Заедно създаваме“. Той е създаден чрез иден-
тифициране на водещите научни организации в 
България в областта на мехатрониката и чистите 
технологии по международните база данни Web 
of Science и Scopus, извършено от две независими 
групи. По аналогична методика са идентифици-
рани и институтите от БАН с най-голям принос 
в съответните изследвания в страната. Някои от 
дългосрочните постижения и получени награди 
от партньорите в центъра се базират на участието 
им в създаването на вече съществуващи центрове 
за върхови постижения, изграждането на които е 
осъществено главно със средства от Европейския 
съюз.
 Наред с това Националният център по меха-
троника и чисти технологии има и асоциирани 
партньори, които са три водещи университета (в 
Тел Авив, Берлин и Делфт) с много добри науко-
метрични данни и три български бизнес органи-
зации  (Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, 
фирма Борима ЕАД и Сдружение за научноизсле-
дователска и развойна дейност). Важно условие за 
успеха на центъра е, че неговите съставни части 
имат много добри връзки с бизнеса. Сред тях са 
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водещи международни и национални фирми от 
електронната, машиностроителната, добивната 
промишленост и др.
 Мисията на центъра за върхови постижения 
е да се подпомогне превръщането на България във  
високоразвита страна с чиста околна среда, която 
да заеме достойно място в ЕС. Предпоставките за 
нейното изпълнение са:
• Наличен висококвалифициран научен потен-
циал и развита инфраструктура.
• Опит в изграждането на центрове за върхови 
научни постижения.
• Връзки с бизнеса.
• Целево финансиране и значително подобрява-
не на инфраструктурата.
 Основната цел на проекта „Национален цен-
тър по мехатроника и чисти технологии“ е из-
граждане и развитие на съвременна научноизсле-
дователска инфраструктура, която да допринася за 
реализирането на програмата за устойчив и инте-
лигентен икономически растеж на Република Бъл-
гария. Амбицията на участниците в консорциума 
е след години съобщения от вида: „Днес Япония 
отново закупи българско Know-how, този път за 
автоматизиран контрол в пречиствателни станции 
за водород“ да не се приемат като куриоз, а да бъ-
дат  нещо естествено. Средствата за реализиране-
то на основната цел са, от една страна, мобилизи-
ране на най-добрите български научни колективи 
в дадена тематична област, като изследванията им 
са ориентирани към решаване на проблеми на ин-
дустрията, тъй като центърът има по-практическа 
насоченост, а от друга, ефективното комбиниране 
на човешки и материални ресурси, опит и упра-
вленски методи. Неговите специфични цели са:
- Създаване на устойчив Център за върхови по-
стижения с интердисциплинарен характер, който 
да заеме достойно място в Европейската научна 
карта1 .
- Активно търсене на връзки с бизнеса и ин-
кубиране на spin-off фирми. Тясно взаимодействие 
с новите центрове за компетентност.
- Възпитаване на ново поколение млади учени, 
които да бъдат подготвени за пазарно ориентирана 
наука.
- Въвеждане  на авангардните постижения на 
световната наука в науката и в бизнеса.
- Разпространение на знание към различни це-
леви групи (научна общност, бизнес, обучаеми, 
общество), което е нормална практика за всички 

учени.
 Управлението на проекта се осъществява 
от водещата организация – Института по обща 
и неорганична химия към БАН, която извърш-
ва всички административни дейности; звено за 
управление, чиято дейност се подпомага от вън-
шен изпълнител; Управителен съвет, състоящ се 
от представители на трите основни организации: 
БАН, Техническия университет и партньори и Со-
фийския университет; Научен съвет с две подраз-
деления: „Мехатроника“ и „Чисти технологии“. 
За успешното функциониране на центъра ще се 
осъществяват също така външни връзки не само 
с центровете за компетентност и с бизнеса както 
директно, така и посредством центровете за ком-
петентност, но и  с другите центрове за върхови 
постижения, когато това е целесъобразно, а също 
и с научни организации от страната и от чужбина. 
Много важно от гледна точка на административ-
ното управление е взаимодействието с Органа на 
управление на Оперативна програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“. 
 Основните дейности, свързани с изграж-
дането, ефективното функциониране и развитие 
на центъра за върхови постижения включват, на 
първо място, изграждане на специфична инфра-
структура чрез създаването на три изследова-
телски комплекса, снабдени с уникална за стра-
ната апаратура. Това са кампусите, разположени 
съответно на територията на 4-ти километър – 
кампус „Гео Милев“; на Софийския университет 
–  кампус „Лозенец“ и при Техническия универси-
тет – кампус „ТУ“. Тяхното разпределение е про-
диктувано от възможностите на съществуващата 
досега инфраструктура. Всяка една  новоизграж-
даща се лаборатория, независимо къде ще бъде 
разположена, е предназначена за съвместно полз-
ване от партньорите, защото трите кампуса имат 
допълващи се задачи в научноизследователския 
план.
 Изпълнението на дългосрочния научен план 
представлява втората основна дейност на Центъ-
ра. Планът за реализиране на научната програма, 
която има за цел развитието на специфични на-
учни методи и инструменти за постигане на ин-
телигентен дизайн, планиране и експлоатация на 
материалните ресурси, енергийните системи и ме-
хатронни компоненти, трябва да осигури значими 
фундаментални резултати и комплексно решава-
не на индустриални проблеми, особено в бъдеще.

1 Това означава, че Центърът трябва да продължи да функционира след прекратяване на финансирането и 
изградените лаборатории ще бъдат използвани съвместно от различните научни институции, членове на 
консорциума.
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 Научната програма на центъра е структурира-
на в рамките на четири работни пакета (РП), като 
всеки от тях е тематично ориентиран в синхрон 
с приоритетните направления на Иновационната 
стратегия за интелигентна специализация на Ре-
публика България 2014–2020.
 РП1. Компютърно моделиране и развитие на 
технологии и нови материали за инженеринг и ре-
инженеринг.
 РП2. Електронни, оптични, сензорни и биоме-
хатронни системи и технологии.
 РП3. Мехатронни системи и технологии.
 РП4. Чиста енергия и зелени технологии. 
 Всеки един от работните пакети включва те-
матики, които са подбрани така, че да се следва 
цялостния икономически цикъл: от високотехно-
логично производство, през ресурсно ефективно 
производство към въвеждане на нисковъглеродна 
икономика. По тях вече се извършват интензивни 
фундаментални и приложни изследвания в повече 
от една научна група на институтите и факулте-
тите, участващи в консорциума. Израз на силно 

застъпеното сътрудничеството между научните 
групи от различни институции са съществуващи-
ят немалък брой съвместни научни публикации.
 Останалите три основни дейности, които ще 
се извършват в Центъра за върхови постижения по 
мехатроника и чисти технологии са: изпълнение 
на програма за повишаване на квалификацията; 
трансфер на знания и технологии; привличане на 
млади и изтъкнати български учени от чужбина.
 В резултат на успешното изпълнение на про-
екта „Национален център по мехатроника и чисти 
технологии“ се очаква повишаване на конкурен-
тоспособността на българската икономика, на-
растване дела на високотехнологичните произ-
водства и утвърждаване на международния пазар. 
След неговото приключване създаденият Нацио-
нален център за върхови постижения от нов тип 
трябва да продължи да развива характерните за 
него дейности, които да осигурят трайно място на 
България в групата на „умерените“ иноватори.

THE CENTRE OF EXCELLENCE IN MECHATRONICS AND CLEAN TECHNOLOGY –
A SUBSTANTIAL CHANCE TO BOOST THE SCIENCE-BASED INNOVATION IN BULGARIA

Konstantin Hadjiivanov
Abstract
 Mechatronics and Clean technologies are two promising innovative areas that are going to be developed 
synergistically across Europe and globally. As Bulgaria has experience in these two key segments of the economy, 
the country can actively participate in the production of some high added value products. The Centre of Excellence 
in Mechatronics and Clean Technology includes leading scientific teams from the Bulgarian Academy of Sciences, 
the University of Sofia, the Technical Universities in Sofia, Varna and Gabrovo and the University of Chemical 
Technology and Metallurgy. It was established with funding under the Operational Program „Science and Education 
for smart growth“ co-funded by the European Union through the European Regional and Development Funds. The 
mission of the Centre is to support Bulgaria‘s transition to a highly developed country with a clean environment 
that will take a dignified place in the EU. It will promote the improvement of the competitiveness of the Bulgarian 
economy, the increase of the share of high-tech production and the strengthening of the international market. The 
new sustainable National Center of Excellence will be of a new type, with high scientific level and wide international 
visibility. It will help to find innovative technological and mechatronic solutions in support of the Bulgarian industry, 
to create highly qualified specialists and to open new jobs.
Key words: mechatronics, clean technologies, innovation

ТЕХНОЛОГИИTE BIG DATA В ПОДКРЕПА НА ГЕНОМНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕЦИЗНАТА МЕДИЦИНА И ОНКОЛОГИЯТА

Проф. д-р инж. Пламенка Боровска, 
Технически университет – София

 През последните години водещи учени, изсле-
дователи и анализатори посочват големите данни 
(Big Data) като революция в научните изследва-
ния и една от най-перспективните тенденции в 
областта на ИТ. Това даде тласък за интензивно 

развитие на методите и технологиите за обработка 
на големи масиви и потоци от данни и доведе до 
радикални промени в парадигмите за научни из-
следвания. Вместо да се планира експериментът 
и след това да се анализират данните, при новата 
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парадигма натрупаните огромни масиви данни се 
подлагат на анализ, при който се търсят значими 
корелации и се прилагат иновативни методи за от-
криване на нови знания. 
 Биоинформатиката стимулира до голяма сте-
пен развитието на методите за обработката и ана-
лиз на биологични и медицински данни.  Тя се 
превърна в наука, базирана на данни, благодаре-
ние на която се създадоха  широкомащабни струк-
турно-функционални карти на стотици секвенира-
ни геноми.
 In silico медицината, персонализираната и 
прецизната медицина са „горещите“ области на 
съвременните научни изследвания. Терминът „In 
silico“  визира  силициевите компютърни чипове 
и означава експеримент, изпълнен не в лабора-
тория, а на компютър или компютърно базирани 
технологии за симулация. През 2014 г. терминът 
„in silico“ се появява в online версията на Oxford 
Dictionary и е дефиниран като: Научен експери-
мент или изследване, осъществени посредством 
компютърно моделиране или компютърни симу-
лации.
 In silico медицината, известна също като из-
числителна медицина (computational medicine), е 
приложението на in silico изследвания на пробле-
ми, свързани със здравеопазването и медицината. 
Тя представлява директното използване на компю-
търни симулации при определянето на диагнозата, 
лечението и превенцията за дадено заболяване. In 
silico медицината се характеризира с моделиране, 
симулации и визуализация на биологични и меди-
цински процеси във виртуална среда.
 In silico онкологията обхваща създаването на 
in silico модели на рак, in silico моделиране за ви-
зуализация на туморния  растеж,  моделиране  на 
нови противоракови средства и тяхното действие 
върху раковата клетка и т.н.
 Широко известно е, че универсално и шаблон-
но лечение не съществува. Това, което помага на  
едни пациенти, може да е неефективно за други и 
дори да предизвика нежелани реакции у тях. По-
вече от две хилядолетия медицината се  стреми да 
бъде персонализирана. Днес персонализираната 
медицина е развиваща се област, в която лекарите 
използват диагностични тестове, за да определят 
кои медицински процедури ще работят най-добре 
за всеки конкретен пациент. Чрез комбиниране на 
данните от тези тестове с медицинската история, 
обстоятелствата и ценностите на индивида, дос-
тавчиците на здравни услуги могат да разработят  
оптимални планове за лечение и превенция.
 Терминът Прецизна медицина се отнася до 

приспособяването на медицинското лечение към 
индивидуалните характеристики на всеки паци-
ент.
 Персонализираната и прецизната медицина са 
непосредствено свързани с „omics“  технологии-
те и алгоритмите Big Data.  Те стават възможни 
благодарение на възможностите да се секвенира  
човешкия геном или части от него и презумпция-
та, че в бъдеще ще бъде  икономически приемли-
во да се секвенират геномите на представителна 
група или цялата човешка популация, с цел да се 
предотврати появата или разпространението на 
определени болести, отколкото да се изразходват 
средства за тяхното лечение. 
 „Оmics“ технологиите и алгоритмите Big Data 
са незаменими в съвременните медикобиологич-
ни и геномни изследвания. След секвенирането на 
човешкия геном през 2000 г., геномните техноло-
гии се развиха със зашеметяваща бързина. Съз-
дадоха се бързи и икономични ДНК секвенатори, 
които позволяват геноми с размера на човешкия 
да бъдат секвенирани в рамките на една седмица 
на цена около 1000 Евра (за сравнение ще кажем, 
че публикувания през 2000 г. човешки геном беше 
секвениран за повече от 3 милиарда щатски дола-
ра!). Това доведе до бързо натрупване на огромни 
масиви от геномни данни (ДНК секвенции) за хи-
ляди биологични видове, включително и стотици 
индивидуални човешки геноми. Днес е по-лесно 
да се определи експериментално структурата на 
даден геном, отколкото да се идентифицират не-
говите гени и техните функции. Решаването на 
последните задачи е невъзможно без помощта на 
биоинформатиката и алгоритмите на Big Data. 
 Изследванията и in silico експериментирането 
се базират на компютърни модели на гена, кои-
то от информативна гледна точка  представляват  
дълги стрингови комбинации (низове от символи), 
в  които генът не е ясно определен. Идентифици-
рането на  гените се затруднява  и от факта, че  те 
(особено еукариотните) съдържат както кодираща, 
така и некодираща информация. Некодиращата 
(протеин) информация може да съдържа интрони,  
регулаторни генетични елементи  псевдогени, ин-
тергенни пространства, струпани и разпръснати 
повтори и др. Ето защо идентифицирането на про-
теин-кодиращите гени в новосеквенирани геноми 
само за себе си е предизвикателство за геномната 
биоинформатика.
 Осъзнавайки необходимостта от обединяване 
на усилията на ИТ специалисти, медици, биоло-
зи и химици за решаване на комплексни задачи в 
областта на медикобиологията, прецизната меди-
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цина и онкологията, ние  изградихме  тематична 
научна мрежа Откриване на in silico знания за 
Югоизточна Европа с основни партньори: Тех-
ническия университет – София; катедра „Инфор-
матика“, Университета за информационни науки 
и технологии „Св. Апостол Павел“, Република 
Македония; Университета „Aleksander Xhuvani“, 
Албания; Университета на Инсбрук, Австрия; 
Университета Otto von Guericke, Германия; Меди-
цинския университет, София, катедра „Медицин-
ска генетика“; Българската академия на науките, 
Институт по молекулярна биология; „Иновацио-
нен център за трансфер на информационни и ин 
силико технологии и експертни знания – ИН СИ-
ЛИКО ИНТЕЛЕКТ“, София и Клъстер „Симула-
ционно моделиране в медицината“, София.
 Първата цел на научните изследвания в рам-
ките на проекта „Интелигентен метод за адаптив-
но откриване на in silico знания и вземане на реше-
ния, базирани на анализ на потоци големи данни, 
за целите на научните изследвания“ е разработ-
ването на метод за идентифициране и картиране 
на гени, на основата на анализ на големи геном-
ни данни и машинно обучение. Отправната точка 
са регулаторните генетични елементи и по-точно 
т.нар. промотори и терминатори. Промоторите 
представляват вид регулаторни елементи, които в 
рамките на ДНК се намират преди гена (или по-
следователност от няколко гени при по-простите 
организми) и са отговорни за активирането или 
деактивирането на действието на съответния ген, 
т.е. на неговата транскрипция. Машинното обуче-
ние се базира на промоторни модели, изградени 
на големи бази данни, получени от Националния 
център за биотехнологична информация NCBI на 
САЩ.
 Втората цел в рамките на проекта е разработ-
ването на метод и софтуер с отворен код и сво-
боден достъп на „умен“ дигитален консултант 
(Smart Digital Consultant) за ранна диагностика на 
рака на гърдата.   
 Ракът на гърдата е често срещано заболяване, 
засягащо 1,5 – 2,0 млн. души в световен мащаб, от 
които над 0,5 млн. завършват трагично. Той засяга 
както жените, така и мъжете, но честотата му при 
жените е около 100 пъти по-висока. Ракът на гър-
дата бива спорадичен и генетичен (наследствен). 
Спорадичният е свързан с множество рискови 
фактори и начина на живот, а наследственият е 
асоцииран с мутации в редица гени, най-значими-
те от които са BRCA1, BRCA2 и Р53. Във всеки от 
тях са открити хиляди (най-често точкови) мута-
ции, които имат различно значение за тежестта на 

протичане и прогнозата на болестта.  
 В зависимост от локализацията, ракът на гър-
дата се проявява в две основни форми – базален 
и луминален, като вторият е по-често срещан и 
с по-добра прогноза. Тъй като преживяемостта 
и терапията, прилагана за двете форми,  са раз-
лични, то неговото точно молекулярно-генетично 
охарактеризиране за всеки конкретен пациент е от 
съществено значение за назначаването на правил-
на терапия и прогноза. Огромното количество  ин-
формация, свързана с рака на гърдата, пречи тя да 
бъде обобщена и използвана  ефективно  за  опре-
деляне на степента на злокачественост, прогноза-
та  и назначаването на адекватно персонализирано 
лечение. В контекста на гореизложеното, разра-
ботването на бързи и точни техники за  анализ на 
данни за предвиждане на тип и злокачественост 
на рака на гърдата е изключително актуален и ще 
стимулира в значителна степен  персонализирана-
та и прецизната медицина. Това ще позволи бърза 
обработка на резултатите от клиничните наблюде-
ния и лабораторни анализи и съпоставката им с 
натрупаните до момента данни за точна диагноза, 
прогноза и ефективна терапия. 
 На практика се прилагат четири вида анализ 
на данните, налични в медицинските и биологич-
ните бази данни, асоциирани с рака на гърдата: 
дескриптивен (описателен), диагностичен, пре-
дикативен (прогнозен) и прескриптивен (предпи-
сателен). Първо се прилага дескриптивен анализ, 
който дава отговор на въпроса, какво се е случило, 
следван от диагностичния, даващ възможност за 
прецизна диагностика на рака и оценка на степен-
та на злокачественост. Прогнозният анализ е свър-
зан с определяне на  времето на преживяемост и 
по-нататъшното развитие на рака. Най-трудната 
част е предписателният анализ, в резултат на кой-
то трябва да бъде предложена персонализирана 
или прецизирана терапия за пациента, съобразе-
на с неговата генетичната обусловеност, както и 
рисковите фактори на индивидуалния му стил на 
живот.
 Всяко открито знание и корелация от анализа 
на данните се подлага на експертна оценка за зна-
чимост и полезност, която, от своя страна, опреде-
ля дали конкретното знание ще бъде заложено при 
машинното обучение. Предвижда се софтуерът на 
„умния“ дигитален консултант да бъде „отворен“, 
което ще даде възможност на всеки ползвател на 
софтуера, медик или биолог, да прецизира и обо-
гатява експертизата на база собствения си опит. 
Наборът данни за машинно обучение обхваща 
данни от базата данни за изследване и информа-
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ция за рака на гърдата BCDB (Database for Breast 
Cancer research and Information), оn line бази данни 
за мутации при рака на гърдата с отворен достъп и 
всички достъпни хранилища (хъбове) на биомоле-
кулярни данни.
 Създадените модели на паралелни изчисления 
обхващат изграждането на изчислителни конвейе-
ри от работни потоци за откриване на знания със 
следните фази: предварителна обработка на дан-
ните (филтриране, отстраняване на шумове, реду-
циране размерността на проблема, множествено 
подреждане на нуклеотидни секвенции), анализ 
на данни за откриване на знания и постобра-
ботка, която обхваща визуализация и интерпрета-
ция на резултатите, както и експертна оценка за 
полезност и значимост на откритите знания.
 In silico експериментите и развитието на соф-
туерните пакети се осъществяват на високопроиз-
водителна работна станция, съдържаща графичен 

ускорител с 3584 CUDA ядра, която осигурява ви-
сока разрешаваща способност при визуализация 
в средата на клъстерно-базираната изчислителна 
платформа с отворен код Apache Spark. 
 Използваните езици за програмиране са Java 
и Python под операционната система Scientific 
Linux. При имплементирането на работните из-
числителни потоци се използват облачните услуги 
за геномика на Amazon „Genomics in the Cloud“, 
платформата за облачни услуги Google Genomics, 
както и облачните услуги на IBM Watson Health за 
геномика и онкология.
 Разработените софтуерни пакети ще бъ-
дат качени на интернет сайта на проекта http://
insilicokdd.com и ще бъдат свободно достъпни за 
всички изследователи, биолози и медици с инте-
реси в областта на персонализираната и прецизна-
та медицина и генетичните изследвания.

BIG DATA TECHNOLOGIES IN SUPPORT OF GENOMIC RESEARCH, 
PRECISION MEDICINE AND ONCOLOGY

Plamenka Borovska
Abstract
 In digital era leading scientists, researchers and analysts worldwide, determine Big Data as a revolution in 
scientific studies, yielding the innovative research paradigm of Data Intensive Science Discovery.  Bioinformatics 
has evolved into data intensive science stimulating the development of methods for massive biological and medical 
data processing, storage and analyses, and consequently, producing large scale structural functional maps of 
hundreds of sequenced genomes and thus facilitating genomic research. In silico medicine and in silico oncology 
involve computer models, simulations and visualization in determining the diagnosis, treatment and prevention 
of a disease. Personalized medicine and precision medicine are hottest topics in healthcare nowadays and refer to 
adapting medical treatment to the individual characteristics of each patient in respect to personal genetic specifics 
and individual life style. They are tightly related to “omics” technologies and Big Genomic data ecosystem and 
analytics. 
 Recognizing the need to unite the efforts of IT professionals, medics, biologists and chemists to solve complex 
tasks in the field of medical biochemistry, precision medicine and oncology, we have built up a thematic research 
network „In Silico Knowledge Discovery“ in Southeastern Europe with key partners academic researchers from 
universities in Bulgaria, Macedonia, Albania and partners from Germany and Austria aiming to share knowledge, 
experience, best practices, and technology transfer. 
 The project „Intelligent Method for Adaptive In-silico Knowledge Discovery and Decision Making Based 
on Analysis of Big Data Streams for Scientific Research“ is financed by the Bulgarian National Science Fund 
and involves theoretical study and experimental activities to create an innovative intelligent method and tools for 
adaptive in silico knowledge discovery and decision making, based on Big data streams analysis for scientific 
research in the area of bioinformatics. The scientific and technological outcomes of the project will be applied for 
scientific investigation in the areas of molecular biology and medical genetics for two specific case studies: (1) 
genetic regulatory elements identification for unknown genes detection in sequenced genomes and for the aim of 
genomic mapping, and (2) to predict the type and malignancy of breast cancer based on information for mutations 
in genes associated with it, the level of expression and the associated epigenetic information. The driving force of 
the project is an interdisciplinary team, combining expertise in information science and technology, engineering 
foundations and technical deployment of software methods and tools, as well as established scholars in the areas of 
molecular biology and medical genetics.
 The final goal is to build up smart digital consultant software helping medics in breast cancer diagnostics 
and individual patient therapy assignment. The developed software package will be uploaded to the project‘s 
website http://insilicokdd.com and will be freely accessible for all researchers, biologists and medics interested in 
personalized and precision medicine and genetic research.
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 По утвърдена вече традиция, Шестата поредна конференция по история, археология и културен 
туризъм „Пътуване към България“  се проведе в Шумен от 24 до 26 април 2018 г. Темата на тазгодишния 
форум беше „България и българите – бит, душевност,  национална идентичност“.
 Конференцията беше открита в една от залите на Община Шумен с встъпително слово на акад. 
Дамян Дамянов, председател на Организационния комитет. Поздравителни адреси към Конференция-
та бяха отправени от кмета на община Шумен, както и от Съюза на учените в България. Представени 
бяха сборникът „Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа“, 
съдържащ  материали от предишната, пета конференция,  и книгата  на колекционера Румен Манов 
„Приказка за България“.
 Деловата работа започна с два пленарни доклада: на професор д.и.н. Илия Илиев от Института 
за  исторически изследвания при БАН – „Българи и ромеи на границата на две столетия“, и на доц. д-р 
Стефан Минков от Шуменския университет „ Епископ Константин Преславски“ – „Участието на шу-
менските военни подразделения в Първата световна война“.
 Основната работа на конференцията се проведе в залите на Регионалния исторически музей и 
протече в четири секции:  „Праистория и античност“, „Средновековие“,  „Нова и съвременна история“, 
„Културно-историческо наследство и туризъм“. Участваха с 80 доклада 95 учени – представители на 
университети от София, Шумен, Велико Търново, Пловдив,  на Института за исторически изследва-
ния при БАН,  на регионалните музеи от Шумен, Велико Търново, Пловдив, Сливен, Варна, Бургас, 
Силистра и на музеите от Омуртаг, Нова Загора, Полски Тръмбеш и др., както и участници от Полша, 
Русия, Китай.
 Конференцията се характеризираше с изключително разнообразна проблематика, ориентирана  и 
към актуални  проблеми на опазване на културно-историческото наследство, към културния туризъм. 
Програмата включваше изследвания от различни научни области –  археология, етнология, история, 
музеология, културна история,  културен туризъм. Бяха представени широк кръг теми, като например: 
дипломацията от времето на Средновековна България, династическите бракове по времето на Второто 
българско царство, слуховете по време на Средновековието, характеристика на хигиенните навици, 
особености на облеклото и украшенията, геополитически аспекти, специфики на проява на национали-
зъм и патриотизъм, на идентичността, обществено-политическо развитие на обществото и др.  

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ 

Николай Поппетров,
секция „Исторически науки“ към СУБ



55

ПЪТУВАНЕ	КЪМ	БЪЛГАРИЯ

НАУКА – кн. 4/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

 Анализирани бяха както някои значителни тенденции, така и  отделни факти от регионалната ис-
тория. Същевременно бяха лансирани и нови интерпретации, смели хипотези и цялостни обобщения.   
Направени бяха  отделни фактографски приноси по отношение на събития, процеси и личности. Де-
монстрирани бяха различни изследователски подходи. Отделни доклади   представиха интердисципли-
нарни подходи към фактологията.  Специално внимание бе отделено на презентиране на културно-ис-
торически обекти, дигитализация на културно-историческото наследство, на някои въпроси, свързани с 
архивното културно наследство, на съвременни технологии за опазване и презентиране в дейността на 
музеите.
 В рамките на конференцията се проведе и тържествената церемония по удостояването на проф., 
д.и.н. Иван Йорданов с  doctor honoris causa на Шуменския университет „ Епископ Константин Пре-
славски“ за неговите изключителни заслуги в областта на историческата наука, но и като преподавател 
и отличен организатор.
 Конференцията беше отлично организирана. Трябва да се отбележи изключителното съдействие 
на Община Шумен; независимо от смяната на кметските ръководства от страна на общината органи-
заторите получават постоянно съпричастие и подкрепа при организиране и провеждане на конферен-
циите и за издаване на материалите от тях. Няма да е преувеличено твърдението, че при провеждането 
на форумите „Пътуване към България“ е постигнато едно оптимално  партньорство между няколко 
институции: Община Шумен, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Съюза на 
учените в България, Българската академия на науките, Националния археологически институт с музей 
при БАН, Регионалния исторически музей – Шумен.
 Цялостното провеждане на конференцията свидетелства за големия организационен потенциал 
на шуменския екип. За престижа на форумите допринасят впечатляващите публикации на докладите,  
както и богатата съпътстваща културна програма.
 Със своята разнообразна програма, високо ниво на представените изследвания и отлична орга-
низация конференцията „Пътуване към България“ се превръща действително в утвърден авторитетен 
национален научен форум. В представите на научната общност тя се възприема като периодично про-
веждан преглед на постиженията на българската историческа наука, място за изразяване на нови изсле-
дователски тенденции, а и като своеобразен конгрес на историческата колегия. Конференциите имат и 
важна роля като място на проява на публичната история, с което осъществяват актуалната функция на 
посредник между науката и обществото. Не на последно място трябва да се посочи, че Шуменските фо-
руми са пример за възможностите на регионални центрове да организират национални научни форуми 
със сериозни научни приноси и трайно значение. С това конференциите „Пътуване към България“ се 
вписват в актуалната  тенденция за развитие на регионализма и децентрализацията на науката.
 На читателите на сп. „Наука“ представяме два от изнесените доклади на конференцията.

ОТ МЕСЕЦ ЮНИ 2018 Г. СПИСАНИЕ „НАУКА“ 

ИМА СОБСТВЕН САЙТ:

http://spisanie-nauka.bg/
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БЪЛГАРИ И РОМЕИ НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ 
СТОЛЕТИЯ

Проф. д.и.н. Илия Илиев,
Институт за исторически изследвания – БАН

 През 2018 г. се навършват 800 години от 
възцаряването на един от най-великите български 
владетели – цар Иван Асен ІІ. Събитието заслу-
жава да бъде отбелязано и ще бъде отбелязано със 
специални научни инициативи във всички основ-
ни центрове на българската медиевистика. Моят 
скромен принос към запазване на паметта за слав-
ната годишнина ще бъде този опит накратко да 
пресъздам основните моменти от историческите 
процеси, извели Българското царство и неговия 
самодържец до позицията на ключов фактор в по-
литическата и църковната история на Югоизточна 
Европа и Източното Средиземноморие като цяло.
 Краят на дванадесети и първите десетиле-
тия на тринадесети век заемат особено място в 
историята на българо-византийските отношения. 
Периодът е белязан от драматични обрати и по-
литически движения, променили за векове реги-
оналната история в Източното Средиземноморие. 
Наред с това се създават условия за интересен кул-
турен синтез в няколко посоки и в различни етни-
чески и демографски пластове от населението на 
Европа и Близкия изток. Примерите от ареала на 
Балканския полуостров и в частност на югозапад-
ните български земи представляват добра илюс-
трация за тази тенденция, още повече че в отделни 
периоди от време регионът става арена на мащаб-
ни исторически събития.
 Данни за тези интересни времена са се за-
пазили не малко или поне не в такива скромни 
количества, както за други много важни периоди 
от българското минало, за които никога няма да 
добием по-пълна представа нито по отношение на 
политическата картина по върховете на обществе-
ната йерархия, нито по отношение на живота на 
обикновените хора в тяхното всекидневие. Тази 
относителна пълнота на изворовия материал, дъл-
жаща се най-вече на написаното от ръката на ви-
зантийски духовници и европейски рицари, дава 
възможност за по-системни занимания с много 
аспекти от средновековната действителност по 
нашите земи в края на дванадесетото и началото 

на тринадесетото столетие. На някои от тях ще се 
спра сега.
 В края на ХІІ в. водещата по онова време по-
литическа сила в Източното Средиземноморие – 
Византийската империя, преживявала последния 
си период на възход по времето на първите трима 
василевси от Комниновата династия (Алексий І, 
Йоан ІІ и Мануил І, управлявали от 1081 до 1180 
г.), за да се сгромоляса под ударите на рицарите от 
Четвъртия кръстоносен поход (1202 – 1204) и ни-
кога повече да не играе първостепенна политиче-
ска роля до края на своето съществуване в средата 
на ХV в. [1, с. 488 – 565].
 Въпреки безспорните успехи във външно- 
и вътрешнополитически план, управлението на 
последния значим василевс от Комниновата фа-
милия – Мануил І (1143 – 1180), се сблъскало с 
редица трудности. Сериозни проблеми на визан-
тийската външна политика създавали маджарите, 
сърбите, Венеция, Германското кралство, Иконий-
ският султанат и накрая – възстановеното Българ-
ско царство и рицарите на Четвъртия кръстоносен 
поход. Византийският василевс не само че не ус-
пял да се наложи като император и на Запада, към 
което упорито се стремял, но и си създал опасни 
врагове в лицето на Венеция и Папството. След 
поражението при Мириокефалон (17 септември 
1176 г.) от силите на иконийския султан Килидж 
Арслан II (1156 – 1193) бил сложен край на по-
следната бляскава епоха в историята на Византия. 
Империята била със силно разклатени позиции на 
Изток и изправена пред една враждебна коалиция 
на Запад. Вътре в държавата омразата към послед-
ните Комнини сложила край на тяхното управле-
ние само пет години след смъртта на Мануил І (24 
септември 1180 г.1). 
 По време на драматичните събития от лято-
то и есента на 1185 г., довели до падане на Ком-
ниновата династия и идването на престола на Ан-
гелите, към византийската столица приближавали 
норманските войски на Гийом II (1166 – 1189), а 
ужасните разкази за техните безчинства в превзе-

1 Общо за управлението на Мануил І Комнин вж. [2, S. 422 – 477; 3]. За края на Комниновата династия [4, c. 
327 – 337] (преглед на събитията от края на управлението на Мануил І Комнин до идването на власт на Исак 
ІІ Ангел).
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тия Солун предизвикали паника сред столичното 
население. Първата и неотложна задача пред но-
вия император Исак ІІ Ангел (1185 – 1195) билa 
отбиването на напредващите по Беломорието нор-
мани [1, c. 511 – 516]. След ликвидирането на нор-
манската заплаха василевсът трябвало да се по-
грижи за северозападните части от византийския 
Запад. Областта между Белград и Средец, както и 
цяла Далмация били от няколко години под власт-
та на унгарския крал Бела III (1172 – 1196). Този 
проблем бил уреден безкръвно. Император Исак 
Ангел се оженил за Маргарита, десетгодишната 
дъщеря на унгарс¬кия крал, и получил като зестра 
заграбените византийски области [5, c. 110 сл.]. 
 С това изглеждало, че положението на Им-
перията на Балканите е стабилизирано, но по съ-
щото време започнало движение за възстановява-
не на Българското царство [6, c. 410 – 483; 7, c. 38 
– 67; 8, c. 421 – 440]. Исак Ангел нямал намерение 
да се отказва от имперските територии на север 
от Балкана, но редица военни неуспехи и опити 
за узурпация на византийския престол възпрепят-
ствали неговите амбиции. А и в международен 
план времената тогава не били добри за Византия. 
След падането на Йерусалим в ръцете на арабите 
(2 октомври 1187 г.) на Запад започнала подготов-
ка за нов кръстоносен поход [9, c. 3 – 59; 10; 11; 12, 
c. 73 – 117]. Трима могъщи монарси: германският 
император Фридрих I Барбароса (1152 – 1190), ан-
глийският крал Ричард I Лъвското сърце (1189 – 
1199) и френският суверен – Филип II Огюст (1180 
– 1223) се запътили да освобождават Божи гроб от 
неверниците. Германският владетел избрал пътя 
през Унгария, Византия и Иконийския султанат. 
През есента на 1188 г. в Нюрнберг бил сключен 
договор с пратениците на византийския импера-
тор за преминаването на кръстоносните войски 
през ромейска територия. Това обаче не намали-
ло подозрителността и неприязнените отношения 
между двете страни. От Ниш нататък войските 
на Фридрих трябвало да си пробиват път с оръ-
жие. Филипопол и Адрианопол били превзети от 
кръстоносците. Германският император дори по-
лучил предложения от сърби и българи за военна 
помощ срещу Византия, като в замяна се искало 
признаването на техния суверенитет. Българите 
отишли и по-далеч. Техните пратеници при Фри-
дрих Барбароса в Адрианопол поискали българ-

ският владетел да бъде коронясан и за импе¬ра-
тор на гърците. Така заедно с възстановяването на 
Българското царство се възродила и старата идея 
за Pax Simeonica или Рах Bulgarica, както пишеше 
Иван Божилов – идеята за българска хегемония в 
православния Европейски югоизток [13, c. 163 – 
165; 8, c. 432 – 433]. 
 Това развитие на събитията предизвикало 
големи тревоги в Константинопол. След преми-
наването на кръстоносците Исак Ангел отново 
се опитал да подчини българските земи, но през 
1190 г., на връщане от безуспешна обсада на но-
вата българска столица през старопланинските 
проходи, той едва не споделил трагичната съдба 
на своя предшественик на византийския престол 
Никифор I Геник (802 – 811) [9, c, 62 – 72; 14; 15, 
c. 31 и  бел. 53 – 56]. След този успех българските 
войски започнали систематично да рушат остава-
щите опори на византийската власт на юг от Стара 
планина. Те превзели Анхиало, след това се прех-
върлили на запад и завзели Средец, Ниш и Стоб. 
Нещастният Исак Ангел в крайна сметка станал 
жертва на дворцов заговор, поставил брат му
Алекксий (Алексий ІІІ Ангел, 1195 – 1203) на 
престола2. Новият василевс предложил мир на цар 
Иван Асен I (1186  –1196), но трайното урежда-
не на конфликта с византийската страна не било в 
близките планове на българите. Предстояли още 
много усилия за довършване на освободително-
то дело на останалите под чужда власт български 
земи.
  През 1195 – 1196 г. били възвърнати Белг-
радската, Браничевската и Средечката област. Во-
дени били успешни за България сражения в Бело-
морието. Византия успявала да противодейства 
единствено със старото изпитано средство на 
дворцовите заговори. В рамките на две години 
тяхна жертва станали първите двама владетели 
от Асеневата династия – Иван Асен І (1196 г.) и 
брат му Петър (1197 г.)3. Българския престол заел 
третият брат – Калоян (1197 – 1207)4. С диплома-
тически такт и умение той изправил срещу Визан-
тия цяла коалиция от отцепници: управителят на 
Пловдивската област – Иванко, владетелят на 
Родопската област – Йоан Спиридонаки и упра-
вителят на Струмишко – Добромир Хрис. Дока-
то Империята воювала, за да възстанови властта 
си в тези важни балкански области, българският 

2 Вж. за тези събития [1, c. 522 – 523].
3 Съдбата на първите двама Асеневци е описана най-подробно от съвременника на събитията Никита Хо-
ниат (Nicetae Choniatae Historia, 468 – 472); ср. [15, с. 33 – 34] (за Иван Асен) и . [15, с. 40 – 41] (за Петър).
4 За цар Калоян вж. статията, посветена на него в [15, c. 43 – 68].
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цар сравнително лесно превзел важната тракий-
ска крепост Констанция (дн. Симеоновград) и по-
следната византийска твърдина на Северното Чер-
номорско крайбрежие – Варна. Едва тогава било 
прието поредното предложение за мирен договор 
с Византия (1202 г.), който бил от взаимен интерес 
поради потенциалните опасности, произтичащи 
от подготвяния IV кръстоносен поход  [1, c. 526 – 
533; 16, c. 39 – 86; 12, c. 118 – 166].
 А тези опасности не закъснели да станат ре-
алност. Както е известно, рицарите на Четвъртия 
поход още в началото на своя марш по обективни 
финансови причини се отказали да освобождават 
Гроба Господен и в замяна първо се превърнали в 
наемници на Венеция (ликвидирайки неудобния за 
нея далматински град Зара), а след това се намеси-
ли в поредния епизод от византийските дворцови 
интриги. В резултат на това император Алексий III 
бил детрониран и се принудил да търси убежище в 
черноморското пристанище Девелт. Вероятно от-
там той изпратил Константинополския патриарх 
Йоан X Каматир (1198 – 1206) с втора мисия (пър-
вата била по същия повод през 1202 г.) при българ-
ския цар Калоян за преговори относно сключване 
на съюз за борба срещу „детронатора“ Алексий 
IV (1203 – 1204) и кръстоносците. Срещу това от 
страна на Византия било предложено български-
ят владетел да бъде признат за цар, а главата на 
Българската църква – за патриарх. Калоян обаче 
не заложил на изгубилия позиции византийски 
ексимператор и на явно намиращата се в колапс 
Византия5.
 Така закономерно се стигнало до влизането 
на рицарите кръстоносци в столицата на Визан-
тийската империя (13 април 1204 г.) и до исто-
рическия парадокс: кръстоносен поход, който по 
презумпция е насочен към освобождаването на 
завладения от мюсюлманите Божи гроб, да за-
върши с разгрома на православната Византийска 
империя от католическия Запад. В Константино-
пол се възцарили владетелите на една нова импе-
рия, Латинската, която постепенно усвоила голя-
ма част от териториите на бившата византийска 

държава. В своето еуфорично заслепление новите 
господари на Босфора стигнали до недалновиден 
конфликт с набиращото сили Българско царство. 
Те претендирали, че са легитимни правоприемни-
ци на покорената Византийска империя, поради 
което българският цар трябвало да им се подчини, 
защото незаконно бил отнел част от някогашните 
територии на тази империя6.
 В опитите си за постигане на дипломатиче-
ско уреждане на противоречията Калоян изтъквал, 
че той по право е владетел на своята земя и това 
фактически било потвърдено от папа Инокентий 
ІІІ (1198 – 1216), който му изпратил царска корона 
и знаме при сключването на унията между Бълга-
рия и Римската църква през ноември 1204 г. Ва-
жен детайл от тези отношения била позицията на 
българския владетел, който приемал своята титла 
за равностойна на императорската, а тази на при-
маса на българската църква – за патриаршеска. 
Това настояване не бива да ни учудва, като има-
ме предвид решителността и твърдия характер на 
царя, познати ни от различни негови описания. И 
то изглежда било удовлетворено от Рим, както сви-
детелства едно решение на Синода на архиепис-
копията на „цяла България“, взето в Охрид през 
1218 – 1219 г. под председателството на може би 
най-изтъкнатия канонист на Византийската църк-
ва през ХІІІ в., Димитър Хоматиан (1216 – 1236). 
Обръщам внимание на тази подробност, защото тя 
ни дава основание да не се съмняваме в преценка-
та на събитията от византийска църковно-правна 
гледна точка. Цитирам част от това съборно реше-
ние: 
 „Минаха вече много години, откак тези, кои-
то населяват Старопланинската област, надигнаха 
глава против ромейската власт, дръзко свалиха от 
врата си нейния ярем и като поставиха под неза-
конната си власт много от околните земи, включи-
ха в своята държава почти всички области на За-
пада, които имат за [естествена] граница морето. 
Като се самозабравиха от това, те се преобразиха, 
снабдявайки се с обагрени в червено одежди и с 
останалите украшения, предназначени да обозна-

5 Това научаваме от писмото, изпратено от Калоян до папа Инокентий ІІІ през май 1203 г. Вж. Acta Innocentii 
PP III (1198-1216), ed. Th. Haluscinskyj, Romae, MCMXLIV, p. 570 (№ 11A) = ЛИБИ, т. ІІІ, с. 319; [17, c. 31; 
18; 19, c. 138 сл.].
6 Сведения за кореспонденция между латинските барони в Константинопол и цар Калоян са запазени в хро-
никата на Никита Хониат (Nicetae Choniatae Historia, 612-613 = ГИБИ, т. ХІ, стр. 73) и сред делата на папа 
Инокентий ІІІ, където е преразказано съдържанието на едно незапазено Калояново писмо до папата, в което 
българският цар се оплаква от надменния и дори обиден отговор, който получил на предложенията си за 
сключване на мирен договор (Gesta Innocentii III Papae, J.-P. Migne, PL, t. CCXIV, col. CXLVII- CXLVIII = 
ЛИБИ, т. ІІІ, с. 378).
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чават царската премяна, променяйки и самото наз-
вание на незаконната си власт в царство. С това 
обаче не спряха в нечуваната си дързост, ами насо-
чиха своя неудържим стремеж и към най-високо-
то достойнство на църковната власт: пожелаха да 
привържат към царското си достойнство и патри-
аршеското, за да не била куцала държавата им, ако 
бъдела лишена от второто.
 И така, те възведоха в епископско достойн-
ство някакъв свещеник (той впрочем бил от закон-
ните) посредством един ромейски архиерей – си-
реч блаженопочившия видински епископ – и след 
това като привлякоха ръката на папата в Стария 
Рим, чрез изпратения от там кардинал, удостоиха 
го (своя новоизбран епископ – бел. моя, И. И.) по 
такъв начин с патриаршеско достойнство“7. 
 Следващата глава от историята на бълга-
ро-византийските отношения в началото на ХІІІ в. 
е свързана с постепенното очертаване на два ос-
новни центъра на византийска съпротива срещу 
латинската окупация – Епир и Никея. След период 
на вътрешни трудности България се намесила в 
съперничеството между трите основни полити-
чески сили в Югоизточна Европа. По времето на 
Иван Асен ІІ (1218 – 1241) българският владетел 
бил факторът, който уравновесявал напрежение-
то между Никея, Епир и Константинопол и кой-
то държал ключа към бъдещето на мимолетната 
западна империя на Босфора. И това добре личи 
в българската политика по църковните въпроси в 
региона – политика, с която трябвало да се съо-
бразяват както в Охрид, така и в Константинопол-
ската патриаршия, намираща се по онова време в 
изгнание в Никея. Но както често се е случвало в 
историята – при това не само в нашата – великите 
владетели не съумяват да подготвят достоен на-
следник за кормилото на държавния кораб, който 
след смъртта им бързо бива отнесен от стихията 
на поредната политическа буря. Позволявам си 
да завърша с тази перифраза на едно от любими-
те сравнения на архиепископа на „цяла България“ 
Димитър Хоматиан, защото неговата лична съдба 
е важна и неразделна част от разгледания от мен 
период и от споменатите драматични обрати в от-
ношенията между българи и ромеи на границата 
на две столетия.
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BULGARIANS AND BYZANTINES ON THE BORDER OF TWO CENTURIES
Iliya Iliev

Abstract
 The rapid decline of Byzantium in the end of the XIIth century led to its collapse at the hands of the 
Fourth Crusade   (1202 – 1204)  . After the conquest of the Byzantine capital and the emergence of the Latin 
Empire of Constantinople, four main political powers tried to put under control the situation in South-East 
Europe: the crusaders, the remnants of Byzantium in North-West Asia Minor (Nicaea) and Epirus (Theodoros 
Doukas Comnenos), the Papacy (often through the Kingdom of Hungary) and newly reborn Bulgarian Empire 
(John Assen II). The paper deals with the relations between those powers mainly in connection with the
political and ecclesiastical (the Archbishopric of Ohrid and „entire Bulgaria“) government of the South-West 
part of the Balkan Peninsula.

Адрес: София 1756, бул. „Св. Климент Охридски“ № 8
Тел: (+ 359 2) 965 25 72
Факс: (+ 359 2) 868 6719

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

Основните области на експертиза са:
• Автоматика 
• Информационни и комуникационни  
  технологии 
• Електроника 
• Електроинженерство 
• Енергетика и енергомашиностроене 

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

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

• Т оплотехника и ядрена енергетика 
• Топлинна и хладилна техника 
• Хидроаеродинамика и хидравлични машини 
• Текстилна техника и технологии
• Компютърни системи и технологии, Комуникации и комуникационна техника
• Машиностроене
• Мехатроника
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Проф. д.и.н. Петър Ангелов,
Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 Дългогодишните ми занимания с диплома-
цията на Средновековна България и проблемът 
за „образа на другия“ са свързани с анализа на 
различни по своя произход, жанрова особеност 
и функция исторически извори. Тяхното съдър-
жание недвусмислено показва разнообразието на 
пътищата и начина, по който конкретните факти 
за различни събития са достигали до съответния 
автор и са били интерпретирани от него. В най-до-
брия случай той е бил очевидец или участник в 
ставащото, но нерядко  е бил принуден да се до-
верява в по-голяма или в по-малка степен на чуто, 
преразказано или написано от други. Ето защо 
не трябва да ни учудва фактът, че в редица слу-
чаи разказът за дадено събитие се придружава от 
изрази  като „говори се“, „разказват“, „предават“, 
„научихме“, „мълви се“ „достигна слух“ и т.н. Би-
хме определили подобни изрази не само като тип 
стилистика, но и като своеобразна „застраховка“ 
на автора за това дали читателят трябва да вярва 
безрезервно или  може да изрази определено съм-
нение в истинността на прочетеното. Добре из-
вестно е, че  по начало Средновековието е епоха, 
през която поради липсата на надеждни комуника-
ции съществуват ограничен брой начини, по които 
една информация се е разпространявала в обще-
ството. Всъщност основните средства да се   нау-
чава случващото се е било словото или размяната 
на кореспонденция. Надеждността на пътищата на 
информацията е била от изключително важно зна-
чение  за дипломацията, тъй като през Среднове-
ковната епоха все още липсват постоянни  посол-
ства, а контактите са осъществявани главно чрез 
куриери и пратеничества [1, с. 205 сл.]. 
 Естествено е, че при липсата на телеграф, 
телефон, радио, вестници, телевизия, интернет 
и други средства за комуникация, рожби на мо-
дерните времена,  средновековният човек се е 
чувствал в голяма степен изолиран от околния 
свят. Съдбовната му зависимост от земята, върху 
която се е родил и израснал, неговото невежество, 
подхранвано от наивните религиозни обяснения 
за устройството на света, а така също липсата на 
надеждни и безопасни пътища, са една от главни-
те причини за пораждането на изкривени пред-

стави и на страх от всичко онова, което се намира 
извън видимия хоризонт. Изобщо казано, хората 
от тази епоха са били много податливи на всевъз-
можни съзнателни или не словесни манипулации, 
които да ги накарат да вярват в нещо, чиято истин-
ност понякога трудно може да се провери. Всич-
ки изказани дотук съображения ни подтикнаха 
към изследване на мястото и ролята на слуховете 
в Средновековна България. Всъщност става дума 
за проучване на един феномен, който  съпътства 
човешкото общество от най-древни времена, ко-
гато се появява членоразделната човешка реч, та 
чак до съвременността, наситена  от разнообраз-
ни комуникационни технологии. Очевидно този 
въпрос не може да бъде обект единствено и само 
на историята. Тук естествено свое място имат и 
други науки като социологията, психологията, те-
орията на комуникациите, политологията, а спо-
ред някои учени – даже психиатрията. Търсили са 
се и продължават да се търсят отговори на редица 
въпроси, сред които например защо се появяват 
и как се разпространяват слуховете в различните 
исторически епохи, каква е тяхната типология в 
зависимост от съдържанието им и начина на въз-
никване. Не е без  значение също да се  установи 
има ли същностна разлика между понятията слух 
и мълва, как да се разграничи истината и измисли-
цата в тях, каква е тяхната зависимост от емоциите 
и потребностите на  индивида, къде е границата 
между нормалното и патологията в човешката 
реакция спрямо  слуховете,  възможно ли е да се 
води ефективна борба с тях и т.н. Във всички слу-
чаи обаче не може да се отрече, че именно исто-
рията  е тази, която може да поднесе знанието за 
конкретни факти и обществени явления, свързани 
със слуховете, върху които здраво да стъпят  част 
от изводите на други  науки. Това проличава добре 
от интересната книга на френския автор Жан-Но-
ел Капферер „Слуховете. Най-старото средство за 
информация в света“ [2]1. В нея той засяга редица 
въпроси, свързани с начина, по който се появяват и 
впоследствие изчезват слуховете, как се тълкуват 
и употребяват в различните сфери на обществения 
живот, как се опровергават и т.н. Авторът  отдава и 
заслуженото на няколко американски автори, кои-

1 Дефинициите за слуховете сa цитирани  по [2, с. 12].
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то задълбочено подлагат на системно теоретично 
проучване  проблема за ролята на слуховете в ис-
торията на човешкото общество. Посочени са три 
дефиниции за тяхната същност. Първата от тях е 
на американските изследователи Г. Олтпорт и Л. 
Поустман, която гласи, че слухът е „предположе-
ние, свързано с актуалните събития, предназначе-
но да му се вярва, разпространявано от човек на 
човек, обикновено предавано от ухо на ухо, без да 
съществуват конкретни данни, позволяващи да се 
провери неговата точност“ [3, pp. 247]. Втората 
дефиниция е на Р. Кнап и гласи, че „слухът е из-
явление, предназначено да му се вярва, отнасящо 
се до действителността и разпространявано без  
официално потвърждение“ [4, p. 22-37]. А  според 
У. Питърсън  и Н. Джист слухът е „непроверена  
равносметка или обяснение, което се предава от 
човек на човек и се отнася до обект, явление или  
въпрос от обществен интерес“ [5, p.159-167]. Пър-
вото, което може да се извлече от цитираните де-
финиции и да ни послужи в нашето изследване, 
засягащо  немодерния свят, а Cредновековието, е 
преди всичко твърдението, че слуховете предста-
вляват всъщност информация, която се предава 
устно  от човек на човек или казано по друг начин 
„на ухо“. Второто е, че достоверността на тази ин-
формация трудно може да се установи.  Това обаче 
не ни кара да мислим, че съдържанието на слу-
ховете по принцип винаги е лъжливо, напротив, 
както ще видим, може да се окаже, че  то съдържа 
и истини. Заслужава внимание и допълнението в 
третата дефиниция, че обикновено слуховете  за-
сягат събития и явления от обществен интерес. 
Но кои сфери от живота на средновековния човек 
можем да определим, че са достатъчно значими, 
за да представляват  обществения интерес…? Без 
съмнение, този интерес  би трябвало да бъде свър-
зан най-вече с въпросите на войната и мира,  с ха-
рактера и легитимността на всяка власт, с ролята 
на вярата, с функционирането на икономиката и 
данъчната система, със значението на праворазда-
ването, с проблемите на човешкото здраве, с по-
следиците от съжителството на различни етноси  
в обществото и  т.н. Във всички случаи едни слу-
хове, разпространили се в посочените сфери, били 
в състояние да причинят значителни обществени 
катаклизми, които да засегнат широки социални 

слоеве, а в някои случаи да повлияят и върху съд-
бата на цели етнически групи. Достатъчно е само 
да споменем до какви тежки последици за евреите 
през Средновековието е довело умишленото раз-
пространяване на страховити слухове и  небива-
лици за техния живот и нрави [6; 7, с. 77 сл.].
 Друго важно обстоятелство, за което трябва 
да се държи сметка, е, че през Средновековната 
епоха все още не съществуват онези  способи, ти-
пични за модерните времена, чрез които става въз-
можно една мълва или слух, тръгнали на „ухо“, да 
се разпространят и мултиплицират бързо  посред-
ством  различни материални носители и така да 
достигнат до по-широки кръгове от обществото. С 
други думи, ограничените в своето разнообразие 
и общо взето „бавни“ форми на комуникация през  
Средновековието са ставали понякога причина за 
значително разминаване между първоначално-
то съдържание на слуха и неговите по-сетнешни 
вариации, възникнали   в хода на словесното му 
разпространение. Безспорно, ако то се превърне в 
един разтеглен във времето процес,  много повече 
хора са могли съзнателно или необразно казано, 
да  „редактират“ слуха  и  даже да го променят 
напълно. Сравнително по-малко били и възмож-
ностите както за проверка на истинността на един 
слух, така и за преодоляване последиците от не-
говите въздействия. През Средновековието има 
редица специфични причини като суеверието на 
хората, степента на тяхната  грамотност, морал-
ните скрупули, традиции и обичаи и др., които 
превръщат нерядко  слуховете в особено значим 
фактор. За никого не е тайна, че средновековният 
човек не винаги е правил осъзнато разграничение 
между истина и измислица, между мит, предание 
и действителност. Често пъти  се е доверявал без-
критично на казаното от авторитети, бил е в плен 
на традиционни етнически и религиозни стере-
отипи и нерядко е приемал въображаемото за 
действително. След всичко казано дотук, ще на-
правим и уговорката, че занапред ще разглеждаме 
слуховете не единствено и само  като някакъв тип 
информация за нещо, което е станало или пред-
стои да се случи, но и като специфична  техноло-
гия, чрез която информацията се разпространява и 
оказва въздействие върху обществото. 
 Прави впечатление, че както в домашните, 

2 В т. II на [8, с. 711 – 712] са посочени различни значения на понятието „слуохъ“. Освен основното му значение, 
а именно способност да се чува, то е употребявано и в смисъл на вест, известие, съобщение. Среща се и словосъ-
четанието слоух естъ, което ще рече чуе се, разчу се, стана известно. Що се отнася до понятието мълва (млъва) в 
т. І на [8, с. 860] са дадени основни значения като глъчка, смут, вълнение, а глаголът мълвя (млъвнтн) в старобъл-
гарската книжнина е използван в смисъл коментирам, обсъждам оживено нещо, което е станало, вълнувам се за 
нещо, безпокоя се и т.н.
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така и в чуждите извори, главно  от гръцки и ла-
тински произход, се употребяват основно две по-
нятия. В домашните това са слоухъ и млъва2, в 
гръцкия език ακουη и φημη3 и в латинския rumor 
и fama.  По-внимателното взиране в тези понятия 
показва, че между тях е налице очевидна семан-
тична разлика. Докато първите от тях, а именно, 
слоухъ, ακουη и rumоr можем да свържем опреде-
лено със сетивото, което възприема информация-
та, т.е. човешкия слух,  то  вторите отразяват  сред-
ството за предаване и коментар на слуха, а именно 
устното слово. Така или иначе тясната свързаност 
на посочените понятия често довежда до тяхната 
синонимна употреба в изворите. Отделно от тях, 
разбира се, има и други изрази, които се употребя-
ван за обозначаване на непроверена устна инфор-
мация, превърнала се в слух, а именно на латин-
ски това са  traditur, leguntur, на гръцки – λεγεται, 
φασι, на български –  говори се, казват, предава 
се, научаваме и т.н.                        
 Своеобразна характеристика  на слухове-
те в Средновековна България може да се напра-
ви в зависимост от това, при какви обстоятелства 
най-често възникват. Нашите наблюдения показ-
ват, че слухове обикновено се появяват  при на-
прегнато очакване на някакво желано или неже-
лано събитие, което има вероятност да се случи. 
Те могат да се родят и в следствие на нещо вече 
станало, чиито размери и последици са от съд-
боносно  значение за живота на хората. И в два-
та случая при разпространението на слуховете е 
възможно да се забележи една тенденция за пре-
увеличение и хиперболизация на очакванията или 
на сетнините от случилото се. Разпространението 
на слуховете обикновено довеждало до появата 
на всевъзможни страхове и реакции, така и въз-
никнали страхове са били в състояние да породят 
преувеличени по своето съдържание слухове. По-
явата на слуховете обикновено е ставала по-два 
начина. Първият от тях бил спонтанен, неконтро-
лиран  и  възникнал често при неясни и случайни 
обстоятелства. Вторият начин предполагал съзна-
телно съчиняване и разпространение  на слухове, 

3 Интересни терминологични наблюдения за разнообразните  гръкоезични понятия и изрази,  употребявани за 
обозначаване на слуховете, прави Koutrakou, N. [9, p. 64]. Става дума най-вече за словосъчетания, образувани от 
основните  глаголите  φεμη и λεγο (говоря, приказвам), като  ως φασιν, φασι τιωες, λεγεται  или производни гла-
голи от съществителното φημη (мълва) като διαφημιζω  и επιφημιζω. Последните обикновено се използват, за да 
се обозначи просто появата  на слухове, незнайно как и къде, докато  чрез употребата на друг глагол, а именно 
на θρουλλειται (постоянно говоря, разгласявам, разтръбявам) се акцентира върху разпръсването на възникналите 
слухове. Заслужават отбелязване и изводите на автора, че понятията  фημη и rumor обикновено се употребяват в 
неутрален смисъл, без оценъчен елемент, то други като ψιθυριζμος, (шушукане, клевета),  θρους (крясък, мърмо-
рене шумолене) или βοη (шум, високо говорене, караница) се използват в  пейоративен смисъл, за да се наблегне 
на злонамереността и вредността на  появилите се слухове.

които в зависимост от поставената цел умишлено 
се раздухвали и направлявали във времето и прос-
транството.  Информацията, която носели, не ви-
наги е можело да бъде проверена, но това не озна-
чавало, че тя е била изцяло лъжлива. Един  слух, 
роден  по време на военни действия, често пъти 
бил инспириран не само от тревожни очаквания, 
но и от тълкуванието на вече станали събития. Ос-
вен това слуховете  са могли да повлияят не само 
благотворно върху поведението на хората, но и да 
предизвикат допълнително объркване и страх. В 
това отношение особено действени се оказвали 
ширещи се слухове за чужди нашествия, за нео-
бичайни природни знамения или за чудодейната 
намеса на различни светци в събитията. Забелязва 
се склонността особено на византийските автори 
да отдават изключително значение на даден слух 
за крайния изход на един военен конфликт. Това 
се наблюдава особено в тези случаи, когато побе-
дата на българите трябва да се представи най-вече 
като резултат от случайни фактори, а не като израз 
на доказано превъзходство. В това ни убеждават 
например разказите на византийските историци за 
битките при  Онгъла,  Версиникия, Ахелой, Тра-
янови врата, Тревненския проход и т.н. Сходните 
моменти  в тези разкази впрочем ни карат да се 
запитаме дали в определени случаи един автор не 
прибягва до използване на топоси, т.е. клиширани 
обяснения какви обстоятелства  най-често довеж-
дат до появата на даден слух. Такива устойчиви 
топоси например могат да бъдат следните: вне-
запно оттегляне  на  висш военачалник от бойно-
то поле или неговата гибел; чудодейната поява на 
емблематична личност (библейски персонаж, све-
тец, прочут император от миналото и т.н.); опит за 
метеж и узурпация на трона; тревога, породена от 
преминаване през труднопроходима местност или 
страх от различни природни явления и феномени 
(бури, дъждове, преминаване на комета и др.). И 
накрая – кои са били автори и разпространители 
на  слухове. Ако става дума за спонтанно възник-
нала мълва, естествено нейният първоизточникът 
си оставал анонимен. В такъв случай се прибяг-
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вало до използването на различни безлични изра-
зи, за които стана дума в увода на статията, като  
„говори се“, „мълви се“, „разказват“, „предават“, 
„чу се“,  „тръгна слух“ и т.н. В  отделни случаи 
обаче византийските историци били информирани 
точно кой е източникът на слухове и каква е целта 
му. Известно е също, че понякога  един съзнателно 
съчинен слух с оглед придобиване на стратегиче-
ско предимство се поверявал за разпространение  
на военнопленници или политически бегълци. 
Те безспорно били най-подходящи за това пора-
ди факта, че познавали добре слабостите на про-
тивника и говорели неговия език.  Разпростра-
нението на слухове се превръщало понякога и в 
средство за постигане на определени резултати по 
време или след приключването на дипломатиче-
ските преговори. С една дума, слухове от различ-
но естество непрекъснато съпътствали живота на 
средновековните българи, особено в бурни и тре-
вожни времена. Слухове се носели сред хората и 
по повод драматични промени в управлението на 
държавата. Повечето от тях засягали  съдбата на 
българските  владетели 
 Накрая ще завършим с думите, които среща-
ме в Хрониката на Скилица-Кедрин от ХІ в., че 
слуховете имат свойството „да преувеличават 

това, което е малко, и да съобщават нови неща  
по такъв начин, че да изглеждат по-важни, от-
колкото са всъщност“ [9, p.65, бел.12]. 
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THE RUMORS IN MEDIEVAL BULGARIA
Peter Angelov

Abstract
 Rumors in Medieval Bulgaria usually appeared in two ways. The first one was impulsive, uncontrolled 
and provoked by unclear and spontaneous circumstances. The second one was defined by deliberate creation 
and spreading of rumors. The information the rumors contained could not be always verified. This, however, 
didn’t mean that that the entire information was false. Rumors could either have positive effect on peoples’ 
behavior, or provoke additional disturbance and fear.  Particularly common ware rumors related to foreign 
invasion, unusual natural omens, miraculous interference of saints in important events, dramatic changes in 
governance of the state. Rumors were, also, used for achieving particular results during diplomatic negotiations. 
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 Въведение
 Артрозата е най-често срещаното ставно 
заболяване при възрастни. Честотата нараства 
постепенно с възрастта. В Съединените щати се 
смята, че артрозата  инвалидизира около 10% от 
населението на възраст над 60 години и е отговор-
на за понижаването на качеството на живот на над 
20 млн. души. 
 Целта на представеното изследване е да се 
проучи използването на продукти, съдържащи ко-
лаген, в подкрепа на здравето на ставите като ос-
новна област на приложение
 Колагенът е важен структурен материал за 
образуване на стави, костни тъкани, сухожилия, 
мускули, стени на кръвоносните съдове, кожа и 
т.н. [1]. Той е основният структурен протеин в 
извънклетъчното пространство в различните съ-
единителни тъкани в животинските органи. Като 
основен компонент на съединителната тъкан той 
е най-богатият протеин при бозайниците, съста-
вляващ от 25% до 35% от цялото съдържание на 
протеин в човешкото тяло [1]. 
 Хидролизираният колаген става популярен 
като терапевтично средство за повлияване на арт-
розата в последните 10 години. Напредването на 
технологиите позволи усвояването му от органи-
зма чрез използване на процесите на хидролиза. 
Получените колагенови пептиди в комбинация с 
витамин С спомагат също и за самостоятелната 
синтеза на колаген от организма, като повишават 

стабилността на колагеновата структура в ставите 
и костите. 
 Клинични проучвания доказват, че колаге-
нът оказва благоприятно въздействие върху став-
ния хрущялен матрикс, като намалява болката и 
способства за възстановяването от пораженията, 
причинени от редица заболявания като остеоарт-
роза и артрит. 
 Учени от Барселона провеждат рандоми-
зирано изследване сред произволно избрани 250 
пациенти с гонартроза, които са приемали по 10 
g колаген хидролизат дневно за период от 6 ме-
сеца [2]. Резултатите показват статистически зна-
чимо намаляване на болката, измерено с визуал-
но-аналогова скала и стандартизиран въпросник 
(WOMAC) [4]. 
 Глобалният размер на пазара на колаген е 
оценен на повече от 3 млрд. щатски долара през 
2015 г. и е вероятно да надхвърли 5 млрд. щатски 
долара до 2023 г.,  като комбинираният годишен 
темп на растеж (CAGR) ще нараства с повече от 
7% от 2016 до 2023 г. Пазарният дял на желатин, 
който е колаген на вторичен продукт, представля-
ва повече от 60% от общия пазарен дял на колаген 
през 2015 г., като се оценява на над 2,5 млрд. щат-
ски долара и се очаква да надхвърли 2,8 млрд. до 
2023 г. Пазарът на колагеновите пептиди е оценен 
на повече от 0,75 млрд. щатски долара през 2015 г. 
и вероятно ще  достигне около 1,25 млрд. до края 
на прогнозния период. Размерът на пазара на ри-

МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ НА ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ 
КОЛАГЕН, ПРИ ПОДКРЕПА ЗДРАВЕТО НА СТАВИТЕ
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бен колаген е оценен на повече от 200 милиона 
щатски долара през 2015 г. [3].
 Целта на изследването е да се проучи из-
ползването на съдържащи колаген  продукти в 
подкрепа на здравето на ставите като основна об-
ласт на приложение. 
 Материали   
 Проведен e маркетингов анализ на фарма-
цевтичния пазар в България на продукти, съдър-
жащи колаген. Основните методи включват доку-
ментен анализ и маркетингов анализ, базиран на 
данни от IMS за периода 2013 – 2016 г.1.
 Резултати
 В последните години се наблюдава значи-
телен ръст и развитие на продукти, съдържащи 
колаген. Тези продукти влизат в няколко пазарни 
сегмента, поради което е трудно да се дефинира 
конкретен и самостоятелен „Колагенов сегмент“. 
Основните сегменти, съдържащи колагенови 
продукти, са: 02G2C JOINT CARE(SYS)-CAPS/
TABS, 02G2M JOINT CARE(SYS)-MIX(ORAL), 
02G2Z JOINT CARE(SYS)-OTH FORMS, 4H1C 
OTH. DIETARY SUPPLEMENTS. Най-съществен 
брой колагенови продукти има в сегмента 02G2C 
JOINT CARE(SYS).
 Пазарните сегменти, засягащи ставната гри-
жа, формират пазар с общ сумарен обем за 2016 г. 
по стойност: 22 384 822 лв. и 1 220 694 бр. опаков-
ки.  
 Формираният пазарен дял възлиза на око-
ло 7% по стойност и около 3% по бр. опаковки от 
общия пазар на лекарствените продуктите без ре-
цепта (OTC) и хранителните добавки. Категория-
та „Ставна грижа“ се нарежда сред първите три от 
най-големите сегменти на ОТС продуктите и хра-
нителните добавки, непосредствено след пробио-
тичния сегмент. Съдържащите колаген продукти 
представляват 42% от категорията „Ставна грижа“ 
с тенденция към значително нарастване.
 Ръстът по брой опаковки е умерен: + 6% 
за 2016 г. в сравнение с 2015 г., докато ръстът по 
стойност в лева е двоен: +14%. Колаген съдържа-
щите продукти представляват 42% от категорията 
„Ставна грижа“ и са основен фактор за развитие 
на сегмента „Ставна грижа“.
 На Фигура 1 е представен  броят опаковки 
на продуктите 02G2 „Ставна грижа“ за периода 
2013 – 2016 г. За 2013 г. общият брой опаковки е 
608 874, за 2014 г. той е 677 457, за 2015 – 698 082 
опаковки, а за 2016 г. общият брой   достига  777 
089. (Фигура 1). 

За 2014 г. средният ръст в опаковки на продукти-
те в сегмента 02G2 „Ставна грижа“ е 11%, през 
2015 г. – 3%, а през 2016 г. отново е 11% в срав-
нение с предходната година. На Фигура 2 е пред-
ставен пазарът в стойност на продуктите „Ставна 

грижа“ 02G2. Налице е ръст в стойността на тези 
продукти, като за 2013 г. пазарът се оценява на 13 
708 662 лв., 14 600 309 млн. лв. за 2014 г., 15 517 
640 млн. лв. за 2015 г. и  17 941 336 млн. лв. за 2017 
(Фигура 2).

 За 2014 г. средният ръст на продажбите в 
лева е 7%, през 2015 г. спрямо 2014 г. е 6%, а през 
2016 г. спрямо предходния 2015 г. е 16%.
 Причината е предпочитанието на българския 

1 IMS data 02G2C JOINT CARE(SYS) & 04H1 OTHER DIETARY SUPPLEMENTS; 2013-2106 units, value.

Фигура 1. Пазар „Ставна грижа“ (02G2 JOINT CARE) 
в брой опаковки (обем) за периода 2013 – 2016 г.

Фигура 2. Пазар „Ставна грижа“ (02G2 JOINT 
CARE) в обща стойност за периода 2013 – 2016 г.
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потребител към по-скъпи, но доказано качествени 
колагенови форми. Предвид широкото разпрос-
транение на ставни проблеми, ефективността на 
продуктите е решаваща при избора. 
Силно влияние оказва и рекламната 
активност на съдържащите колаген 
продукти. Медийните инвестиции в 
колагеновия сегмент са значителни, 
но те могат да повлияят на първона-
чалното решение за покупка, без да 
гарантират дългосрочна лоялност 
от страна на потребителя. Устой-
чивото развитие се наблюдава при 
продукти, които съчетават умере-
на медийна активност и доказана 
ефективност.
 Колагеновите форми са отно-
сително нови за българския пазар 
и сегментът е все още във фаза на 
развитие, генерирайки значителни 
ръстове.
 Нужно е да се обърне внима-
ние на твърде различното съдържа-
ние на колаген в различните проду-
кти и форми. Съдържанието варира 
от 20 μg до 11 000 mg. Предлагат 
се продукти със съдържание на 
колаген над 10 000 мг (Doppelherz 
System Collagen 11 000 mg, Bestiflex 
sach 10 000 mg), както и форми със 
съдържание на колаген под 100 mg 
(Таблица 1).
 През 2013 г. колаген съ-
държащите продукти са около  6 (данните 
за 2013 г. са ограничени), през 2014 г. бро-
ят се увеличава 4 пъти и достига 24 бр., през 

2015 г – продуктите са 36, а през 2016 наброя-
ват 47. Общият кумулативен ръст на броя про-

дукти за периода 2014 – 2016 г. е + 96%.
 Към момента лидер на пазара е продук-
тът Flexcode syr.premium 1500 ml, следван от 

Proenzi rapid + tabs 90, Bestiflex sach. joints 30, 
Doppelherz system unidos/colla 30 25 ml. 
 Тези 4 продукта достигат оборот над 1 млн. 
лева за 2016 г. Само 2 от тях (Doppelherz system 
unidos/colla 3025 ml и Bestiflex sach. joints 30) 
имат значително съдържание на колаген в със-
тава си => 11 000 mg и 10 000 mg. 
 Лидерът на пазара Flexcode syr.premium 
1500 ml забавя ръста си в 2016 г до 16%. Осно-
вен „двигател на пазара“ се явява Doppelherz 
system unidos/colla 3025 ml, който генерира 
ръст от 545% в стойност за 2016 г. (Таблица 2).
Някои продукти, включени в групата 04H1 
OTHER DIETARY SUPPLEMENTS, а именно 
Collagen compl.max, бележат отрицателно раз-

витие и спад в ръста си за 2016 г. => –7% и –25% в 
стойност и –12 % и –23% в брой опаковки. 

Таблица 1. Количество (количествено съдържание) 
на колаген (в mg и в mcg)  във водещите продукти

Таблица 2. Стойност (в лв.) и количество (брой опа-
ковки) на колаген съдържащите продукти за периода 
2015 – 2016 г.
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 Дискусия
 Колагенните форми са сравнително нови за 
българския пазар и сегментът все още е във фаза 
на развитие, което води до значителен ръст. Този 
преглед има за цел да проучи текущото състояние 
на продуктите, съдържащи колаген. Няма мно-
го проучвания за колагеновите добавки, но тези, 
които съществуват, показват обещание за ползи в 
следните области:
 • Мускулната маса: комбинация от добавки 
от колагенов пептид и тренировка за сила засилва 
мускулната маса и сила повече от плацебо [8].
 • Артрит: хората, страдащи от остеоартрит,  
съобщават за значително намаляване на болката 
при 70-дневното проучване в сравнение с тези, 
които са приемали плацебо [7].
 • Еластичност на кожата: жените, които при-
емат добавка, съдържаща колаген, показват подо-
брение на еластичността на кожата в  проучване 
от 2014 г. [6].
 Пазарният анализ проучва привлекател-
ността и динамиката на пазара на колаген в рам-
ките на  фармацвтечната и хранително-вкусовата 
промишленост. Тя се стреми да определи привле-
кателността на пазара на колаген в момента и в 
бъдеще.  
 Заключение
 Колагеновият пазар, като част от категори-
ята „Ставна грижа“, е един от най-високопотен-
циалните пазари в сегмента OTC и хранителни 
добавки. Пазарът е в процес на развитие и бележи 
значителни ръстове. Предвид социалната значи-
мост на ставно-артритните проблеми, качестве-
ните и ефективни колаген съдържащи продукти 
могат да допринесат значително за подобряване 
качеството на живот на потребителите.
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MARKETING ANALYSIS OF COLLAGEN-CONTAINING PRODUCTS
 IN SUPPORTING JOINT HEALTH

Kalina Andreevska, Valentina Petkova, Lilia Karamancheva, Daniela Grekova-Kafalova, Anna Todorova, 
Antoaneta Tsvetkova

Аbstract
 Introduction. According to German scientists, arthrosis is the most common joint disease in adults. Frequency 
increases steeply with age. In the United States, it is estimated that arthrosis debilitates about 10% of the population 
over 60 years of age and is responsible for lowering the quality of life of over 20 million people.
Objectives. The aim of the study is to investigate the use of collagen-containing products in supporting joint health as 
the main application area.
 Methods. Marketing analysis of the pharmaceutical market of collagen-containing products for Bulgaria was 
carried out. The main methods include documentary analysis and marketing analysis based on IMS data for 2013-
2016.
 Results. The most significant number of collagen products is in the 02G2C JOINT CARE (SYS) segment. The 
total volume of collagen-containing products for 2016 by value is BGN 22 384 822 and 1 220 694 items. The market 
share is about 7% in value and approx. 3% per pcs.from the total market of OTC and Nutritional Supplements.  The 
growth in packs is + 6% in 2015 vs. 2016, while the growth in value in BGN is double: + 14%.
 Conclusion. The size of the so-called „Collagen Market“ is ranked in the top three of the largest OTC and 
Nutritional Supplements Segments, immediately after the probiotics segment.
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 Десетото, юбилейно издание на най-прес-
тижните награди за наука у нас – наградите „Пи-
тагор“  на Министерството на образованието и 
науката, се състоя на 17 май 2018 г. в тържествена 
обстановка сред експонатите в прекрасната зала в 
Националния археологически музей в София. От-
личията бяха връчени традиционно в навечерието 
на 24 май – празника на българската наука, обра-
зование и култура – чудесен повод да се покаже 
уважението и признателността към българските 
учени, на които, по думите на министъра на обра-
зованието и науката г-н Красимир Вълчев, обще-
ството е длъжник. 
 Наградите за съществен принос за разви-
тието на науката „Питагор“ са една от основните 
дейности в Националната стратегия за развитие 
на научните изследвания 2030 за стимулиране на 
учените към значими научни постижения и реали-
зация на резултатите от фундаменталните и при-
ложните научни изследвания. Средствата за па-
рични награди за постижения в науката в периода 
2015 – 2017 г. в размер общо на 80 000 (осемдесет 
хиляди) лв. са от бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2018 г., Програма 10: 
„Оценка и развитие на научния потенциал за из-
граждане на устойчива връзка образование – нау-
ка – бизнес като основа за развитие на икономика, 
базирана на знанието“. 
 „България е събрала респектиращ научен по-
тенциал“, заяви министър Вълчев. Наградата „Пи-
тагор“ е само едно от нещата, с които можем да от-
дадем признание на учените за техния труд, който 
изисква много усилия и усърдие. Длъжни сме да 
увеличим инвестициите за научните изследвания 
и иновациите, както и за стимулиране на младите 
учени. През последната година са направени ня-
колко крачки в тази насока с Националната стра-

тегия за развитие на научните изследвания, с гла-
суваните от МС допълнителни средства за наука 
и за ФНИ, както и някои стъпки за мотивиране на 
младите учени и постдокторанти. „В рамките на 
българското председателство на ЕС  обсъждаме 
активно бъдещето на науката, която очакваме да 
даде отговор и решения на предизвикателствата, 
пред които сме изправени“, заяви още министър 
Вълчев. 
 Журито за определяне на носителите на на-
гради „Питагор“ за съществен принос в развитие-
то на българската наука за периода 2015 – 2017 г. 
с председател  проф. Костадин Костадинов (два 
пъти носител на наградата) и членове – носите-
лите на наградата „Питагор“ през 2017 г.*, е на-
правило оценка на постъпилите 44 предложения 
от над 50 научни организации, висши училища, 
неправителствени организации, представители на 
бизнес средите и др. В някои категории е имало 
по 12–13 номинации. Въз основа на предоставе-
ните документи за номинираните учени и данните 
за наукометричните им показатели – публикации 
и цитирания в периода 2015 – 2017 г., отразени 
в международните бази данни Web of Science и 
Scopus, получени средства от международни дого-
вори и проекти, а също и за цялостната оценка на 
научния принос на кандидатите, е определило но-
сителите на награда „Питагор“ в 9-те категории: 
за цялостен принос в развитието на науката; за 
млад учен; за утвърден учен в областта на при-
родни и инженерни науки, в областта на хумани-
тарни и социални науки и в областта на здравето 
и медицинските науки; за успешен ръководител 
на международни проекти; за научен колектив 
с успешна експлоатация и комерсиализация на 
научните резултати;  за фирма с най-много ин-
вестиции в НИРД и за български учен със значим 
принос, работещ в чужбина.

НАГРАДИТЕ ЗА НАУКА „ПИТАГОР“ – 
ПРИЗНАНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧЕНИ

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

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

„Науката е любов към мъдростта, копнеж за постигане на истината“.
Питагор 

* Тази практика е въведена от 2016 г., с което се утвърждава приемственост в отделните категории. Имената 
и информация за членовете на журито  можете да намерите в статията на В. Василева и П. Лазарова „Награ-
ди за наука „Питагор“ 2017, публикувана в сп. „Наука“, бр. 3, 2017, с. 63 (бел. ред.).
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 ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА 
ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА 
НАУКАТА беше връчена от г-н Красимир Вълчев 
– министър на МОН, на проф. д-р Екатерина Титя-
нова, д.м.н., от Медицинския факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“ и на чл.-кор. Илия Рашков от 
Института по полимери – БАН. Всеки от тях по-
лучи статуетка „Питагор“, грамота и парична сума 
от 6000 лв.
 ПРОФ. Д-Р ЕКАТЕРИНА ТИТЯНОВА, 
ДМН, е ръководител на клиника „Функционална 
диагностика на нервната система“ при Военноме-
дицинска академия – София и на катедра „Невро-
логия, психиатрия, физиотерапия и рехабилита-
ция, превантивна медицина и обществено здраве“ 
при Медицинския факултет на Софийски универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, основател и ти-
туляр на дисциплината „Нервни болести“.  Има 
публикувани над 500 научни труда, от които 174 
научни статии с общ импакт фактор 198.119 (17 
от които са в последните три години с общ импакт 
фактор 133.82). Върху цялата научна продукция са 
забелязани 1294 цитирания. Тя има световни при-
носи в различни области на неврологията – изуча-
ване на походката, реорганизация на мозъка след 
инсулт, иновации в областта на ултразвуковата ди-
агностика на нервната система, мозъчносъдовите 
заболявания и неврорехабилитацията. Иноватор 
е в изследването на походката чрез електронен 
анализ на стъпките и развива нови направления в 
неврорехабилитацията в България. Призната е за 
международен експерт по невросонология – въ-
вежда, развива и утвърждава нови направления в 
ултразвуковата диагностика на нервната система у 
нас и в чужбина. Като председател на  Българската 
асоциация по невросонология и мозъчна хемоди-
намика създава, развива и утвърждава Българска 
школа по невросонология и учредява Балканска 
секция по невросонология. Тя е представител за 
България в европейски и световни научни органи-
зации, координатор е на програмите за обучение 
на Световната федерация по неврология и е вън-
шен експерт по проекти на Европейската комисия.
 Основните научни интереси на ЧЛ.-КОР. 
ИЛИЯ РАШКОВ са в областта на науката за по-
лимерите и полимерните материали, в която той 
има приноси за създаване на ново поколение по-
лимерни (нано) материали и въвеждане на инова-
тивни (нано) технологии, за утвърждаването им 
не само в България, но и в световен мащаб, както 
и с усилията, които полага за подготовка и изграж-
дане на млади учени в тази научна област. Цялост-
ната дейност на чл.-кор. Рашков е достоен модел 

за подражание не само по отношение на неговия 
професионален и социален опит като междуна-
родно признат и изтъкнат учен, но и по отноше-
ние на неговите личностни качества и безценен 
подход за работа с поколения от млади учени. 
Научните му трудове в престижни международни 
научни списания с ИФ са над 200 и са цитирани 
общо над 5200 пъти, h-индекс 34. Има 8 патента, 
44 авторски свидетелства и е бил ръководител и 
водещ учен в над 50 научни или научно-прилож-
ни проекта. Основател (1989) и ръководител (до 
2008 г.) е на Лаборатория „Биологично активни 
полимери“ към Института по полимери – БАН. 
Оригиналността, актуалността и перспективност-
та на тематиката, която и досега се развива в ла-
бораторията благодарение на инициативността на 
чл.-кор. Рашков, е причината, поради която той е 
търсен и желан партньор за международно сътруд-
ничество. Изключително важен и значим принос е 
създаването на школа от изследователи и последо-
ватели, намерили успешна реализация в България 
и в чужбина. Основната цел в цялостната работа 
на проф. Рашков е да съхрани, развие и популяри-
зира науката чрез въвеждане на нови технологии, 
създаване на нови материали, изнасяне на лекции, 
провеждане на изложби и семинари. По този на-
чин проф. Рашков допринася за утвърждаване и 
разпространяване на традиционните български 
ценности в областта на науката.

 С ГОЛЯМАТА НАГРАДА „ПИТАГОР“ 
ЗА МЛАД УЧЕН – статуетка и парична награда от 
12 000 лв., беше отличена Д-Р ДАНИЕЛА ДОНЕ-
ВА от ИЯЕЯИ – БАН. Тя е магистър по астрофи-
зика и звездна астрономия и доктор по физика към 
Физическия факултет на Софийския университет. 
От 2012 г. е постдокторант в университета в Тю-
бинген, носител на Хумболдтова стипендия за пе-
риода 2012 – 2015 г.  От 2016 г. е със спечелена ха-
билитационна стипендия „Margarete von Wrangell 
Habilitation“. Публикувала е общо 34 статии в ре-
ферирани издания, цитирани 548 пъти в междуна-
родната литература; h-index = 15. За периода 2015 
– 2017 г. има 17 статии в реферирани списания с 
общ IF 81.528. Съавтор е на учебник „Physics and 
Astrophysics of Neutron Stars“, Springer, Astronomy 
and Astrophysics Library. Основните ѝ научни по-
стижения са в следните две направления: излъчва-
нето на гравитационни вълни от компактни обек-
ти, като са открити нови ефекти в излъчването на 
гравитационни вълни от осцилиращи неутронни 
звезди, които могат да бъдат наблюдавани от теку-
щото и следващото поколение детектори на грави-



ЗАСЛУЖЕНО	ПРИЗНАНИЕ

71НАУКА – кн. 4/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

тационни вълни; изучаването на компактни обек-
ти в модифицираните теории на гравитацията. 
Получена са решения, описващи неутронни звез-
ди в редица алтернативни теории на гравитацията, 
изследвани са техните астрофизични приложения, 
както и универсални (независещи от уравнение на 
състоянието на ядрената материя) съотношения. 
Изучени са възможностите да бъдат използвани 
за тестване на различни модификации на Общата 
теория на относителността.
 В тази категория от постъпилите 6 предло-
жения са номинирани също доц. д-р Сунай Ибря-
мов от Шуменски университет „Епископ Кон-
стантин Преславски“ и Институт по астрономия с 
Национална астрономическа обсерватория, БАН, 
и доц. д-р Иван Свиняров от Факултета по химия 
и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“.

 От постъпилите 8 предложения в категория-
та НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В ОБЛАС-
ТТА НА ПРИРОДНИТЕ И ИНЖЕНЕРНИТЕ 
НАУКИ журито е номинирало 3-ма кандидати: 
проф. д-р Радостина Стоянова от ИОНХ – БАН; 
проф. д-р Славка Чолакова от Факултета по хи-
мия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“; 
проф. д-р Надя Антонова-Митева от Института 
по механика – БАН. Наградата – плакети „Пита-
гор“ и по 4000 лв., беше връчена от  зам-министъ-
ра на МОН проф. д.т.н. Иван Димов на: 
 ПРОФ. Д-Р РАДОСТИНА СТОЯНОВА – 
ръководител на лаборатория „Интерметалиди и 
интеркалационни материали“ и зам.-директор на 
Института по обща и неорганична  химия на БАН. 
През периода 2015 – 2017 научните ѝ разработки 
са свързани с изследвания и търсене на нови ико-
номически изгодни, безвредни и екологично съв-
местими презаредими батерии, базирани  на ново 
поколение хибридни натриево-литиеви йонни ба-
терии. В своята оригиналност научното ѝ пости-
жение ще даде тласък за разработването на нов 
тип хибридни натриево-литиеви йонни батерии, 
които да обединяват предимствата на отделните 
батерии, като елиминират техните недостатъци. 
През 2015 – 2017 г. е публикувала 21 научни ста-
тии в изключително престижни чуждестранни из-
дания с много висок импакт фактор, върху които 
са забелязани 758 цитата (SCOPUS)  с h-фактор 
28, като две от статиите са в списания, попадащи 
в първите 10% от областта „общо материалозна-
ние“. Ръководител е на 2 проекта по Оперативните 
програми на обща стойност около 3 000 000 лв.  
Рецензент е на редица чуждестранни научни из-
дания, като от  сп. Electrochimica Acta (IF=4.798) 

е удостоена със сертификат за изключителен при-
нос.
 ПРОФ. Д-Р СЛАВКА ЧОЛАКОВА е ръко-
водител на катедра „Инженерна химия и фарма-
цевтично инженерство към Факултета по химия 
и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. Ос-
новният принос в трудовете ѝ, публикувани през 
периода 2015 – 2017 г., е в областта на физикохи-
мията и инженерната химия и е свързан с изясня-
ване ролята на повърхностно-активните вещества 
за стабилизиране на дисперсни системи и за со-
любилизацията на биоактивни вещества. Особено 
интересно е откритото ново явление, при което 
емулсионните капки променят формата си при 
охлаждане, което е предизвикано от образуването 
на междинна ротаторна фаза в капката, когато по 
нейната повърхност има адсорбирани подходящи 
сърфактанти. Въз основа на наблюдаваното явле-
ние е разработен нов метод за получаване на емул-
сиионни капки със субмикронни размери, който 
е в основата на подадени заявки за световен и за 
български патент, на които проф. Чолакова е съ-
автор. Съавтор е на 4 патента, одобрени в Япония 
и Китай. През периода 2015 – 2017 г. е е публику-
вала 24 научни статии в списания с висок импакт 
фактор (2 в „Nature“ и „Nature Communications“), 
по които са забелязани 778 цитата (SCOPUS), а 
нейният h-фактор е 27. 

 НАГРАДАТА ЗА УТВЪРДЕН УЧЕН В 
ОБЛАСТТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ И СО-
ЦИАЛНИ НАУКИ също беше поделена между 
двама учени: проф. д.п.н. Тодор Танев от СУ „Св. 
Климент Охридски“ и проф. д.ф.н. Иван Атана-
сов Младенов от Институт за литература – БАН. 
Проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, ректор на Со-
фийския университет, който  връчи на всеки от 
тях плакет и парична сума от 4000 лв., отбеляза, 
че хуманитарните и социалните науки използват 
за своите изследвания съвременни методи, както 
и другите науки.
 Научните интереси на ПРОФ. ТОДОР ТА-
НЕВ, ДОКТОР НА ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИТЕ 
НАУКИ, са в сферата на стратегическото упра-
вление на обществените процеси. Автор е на 7 
монографии и множество научни студии, статии и 
доклади. Основател и главен редактор е на онлайн 
списанието Публични политики.bg. Научните му 
приноси през последните години са: оригина-
лен сравнителен анализ на типични случаи (case 
study) на успешни държавни стратегии въз основа 
на биографичния метод, достигащ до извличане 
на факторите, обуславящи успеха на стратегиите 
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по отношение на тяхната стабилност във времето 
и систематичния им принос към устойчивото раз-
витие, получил известност сред научната общност 
в България, Унгария и Република Корея; развитие 
на понятието „стратегиране“ като съвременна тен-
денция в анализа на стратегическото управление, 
основана на парадигмата „strategy-as-practice“; 
разширяване на теоретичната база за анализа на 
стратегическото управление в публичната сфера с 
допълване на няколко липсващи значими елемен-
ти; създадена е теория за функционално разгра-
ничаване на равнищата на управление, основана 
върху развитата за тази цел типология на начини-
те за „справяне с несигурностите“ на бъдещето 
(„coping with uncertainties“).
 ПРОФ. ИВАН МЛАДЕНОВ, ДОКТОР НА 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ, е учен от меж-
дународна величина, един от световно признатите 
специалисти по семиотика и по наследството на 
Чарлс Пърс, автор на основополагащи трудове в 
областта на прагматистката философия и нейното 
приложение в полето на литературните изслед-
вания, 7 монографии, една от които в престиж-
ното световно известно издателство Routledge, 
впоследствие преведена и издадена и в Япония. 
Основните му научни приноси са в изработване 
на концепция за цялостното развитие на българ-
ската литература от  нейното заемане/зараждане 
от Византия до днес, облечена във философската 
теория на семиотичния прагматизъм; изследване, 
разпространение и популяризиране идеите на ос-
новоположника на семиотиката Чарлс Пърс; изра-
ботването на концепция за цялостното развитие 
на българската литература в модерната термино-
логия на прагматизма, което я прави комуникатив-
на и разпознаваема сред световните литератури; 
изследване философията на Чарлс Пърс в паралел 
с тази на Витгенщайн на основата на теория за от-
ношенията при Аристотел. Теориите позволяват 
да бъдат използвани за разнообразни цели, вклю-
чително за приложение при съвременни комуни-
кации и медии, за изучаване на „нова реалност“ и 
уравновесяване на дисбаланса между глобално и 
индивидуално, за намиране мястото на индивида 
в него и разбиране на новите идентичности. 
 От постъпилите общо 11 предложения в тази 
категория третият номиниран беше проф. д.и.н. 
Иван Асенов Тютюнджиев от ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“. 

 В категорията НАГРАДА ЗА УТВЪРДЕН 
УЧЕН В КАТЕГОРИЯТА „ЗДРАВЕ И МЕДИ-
ЦИНСКИ НАУКИ“ от постъпилите 4 предложе-

ния журито е номинирало трима кандидати: проф. 
Здравко Каменов, д.м.н., от Медицинския факул-
тет на Медицински университет – София; проф.  
д-р Сорен Хайрабедян, д.б.н. от ИБИР – БАН, 
София; проф. д-р Юлияна Йорданова-Кирова 
от Институт по невробиология при БАН. Носи-
тел на наградата – плакет и парична награда от 
8000 лв., е ПРОФ. ЗДРАВКО КАМЕНОВ, ръко-
водител на Катедрата по вътрешни болести в МУ 
– София. Научните му интереси са в областта на 
захарния диабет и свързаните с него ендокринни 
проблеми и диабетни състояния. Проф. Каменов 
развива нова за България интердисциплинарна об-
ласт – сексуална медицина, по която въвежда уни-
верситетски курсове за следдипломна квалифика-
ция и други форми на обучение. В периода 2015 
– 2017 г. той има 30 научни публикации с общ им-
пакт фактор 53.6, както и 293 цитата. Проф. Ка-
менов развива ново направление на органокините 
– адипокини, хепатокини, миокини и тяхната роля 
в различни патологични процеси – затлъстяване, 
преддиабет, диабет, синдром на поликистозните 
яйчници, хипогонадизъм при мъжете, чернодроб-
на неалкохолна стеатозна болест на черния дроб и 
др. Създава първия у нас обособен специализиран 
център за превенция на захарния диабет и негови-
те усложнения.

 В категорията НАГРАДА „ПИТАГОР“ ЗА 
УСПЕШЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕЖДУНА-
РОДНИ ПРОЕКТИ са постъпили 4 предложения. 
Номинираните от журито кандидати са: проф. 
д-р Стойчо Стоев от Тракийски университет – 
Стара Загора; доц. д-р Людмил  Вагалински от 
Националния археологически институт с музей, 
БАН; проф. д.х.н. Георги Вайсилов от СУ „Св. 
Климент Охридски“.
 Носителят на наградата – плакет и парична 
награда от  8000 лв., ПРОФ. ГЕОРГИ ВАЙСИ-
ЛОВ, работи в катедра „Органична химия“ към 
Факултета по химия и фармация на Софийския 
университет. Научните му интереси са основно 
в областта на квантово-химичното моделиране 
на каталитични системи. Изследванията на проф. 
Вайсилов са насочени към няколко основни типа 
системи: каталитични системи на основата на ме-
тали, отложени върху цериев диоксид; новосинте-
зирани зеолитни структури и комплекси и метални 
клъстери, включени в зеолитни кухини; свойства 
на органични и лекарствени молекули и техните 
взаимодействия с порести материали. През пе-
риода 2015 – 2017 г. е автор на 18 научни публи-
кации с общ импакт фактор 133, една от които е 
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в престижното списание „Nature Materials“, като 
е водещ автор в 6 от тях. Координатор е на меж-
дународния проект Materials Networking (H2020-
TWINN-2015 – Twinning), с участие на партньори 
от Великобритания, Германия и Испания. Финан-
сирането на българската страна по този проект е в 
размер на 737 312 Евро. 

 В категорията НАГРАДА ЗА НАУЧЕН КО-
ЛЕКТИВ С УСПЕШНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И 
КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА НАУЧНИТЕ РЕ-
ЗУЛТАТИ, която се връчва за трета поредна годи-
на, са постъпили 5 предложения, от които журито 
е номинирало 3: проф. д-р инж. Павлинка До-
лашка от Института по органична химия с Цен-
тър по фитохимия – БАН; проф. д.х.н. Славчо Ра-
ковски от Института по катализ – БАН; доц. д-р 
Христо Димитров Попов и доц. Стефан Цвет-
ков Александров от Националния  археологиче-
ски институт с музей – БАН.
 Наградата – плакет и парична сума от 8000 лв., 
получи научният колектив с ръководител ПРОФ. 
ПАВЛИНКА ДОЛАШКА. Колективът е доказал 
антивирусните свойства на нови гликопротеини, 
изолирани от морски и градински охлюви, и е раз-
работил екстракти от слузта на охлюви с доказан 
регенериращ ефект, които са приложени в козме-
тични продукти и в регенериращи гелове. Члено-
вете на колектива имат създадени 3 стартиращи 
фирми и 7 сключени договора с фирми за реали-
зиране на научни резултати, в т.ч. и договори за 
лизинг, 2 поддържани патента, 2 полезни модела, 
2 подадени заявки за патент през 2013 г. Привле-
чените средства от експлоатация и комерсиализа-
ция на научните резултати са в размер на 455 000 
лв. чрез проекти и договори.

 НАГРАДАТА ЗА ФИРМА С НАЙ-МНО-
ГО ИНВЕСТИЦИИ В НИРД, която се връчва 
от 2016 г. и се определя въз основа на предоста-
вена информация от Националния статистически 
институт на базата на счетоводната отчетност на 
фирмите в България, беше поделена между 2 фир-
ми, представителите на всяка от които получиха  
плакет и парична награда по 4000 лв. 
 „ВиЕмУеър България“ ЕООД, софтуерна 
компания, която стъпва на българския пазар през 
2007 г., основно се занимава с извършване на на-
учноизследователски и развойни дейности. Ос-
новна дейност на дружеството е дизайн, разработ-
ка и търговия на софтуерни продукти и услуги за 
визуализация. 
 „ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е създаде-

на през 2008 г. и главно извършва консултантски и 
посреднически услуги по организиране и провеж-
дане на научноизследователска и развойна дей-
ност в областта на естествените и медицинските 
услуги. Компанията е част от PPD – глобална из-
следователска организация, занимаваща се с от-
криване на лекарства, разработване и лабораторни 
услуги.
 От постъпилите 5 предложения в тази катего-
рия номинирана е била и фирмата „АстраЗенека 
България“ ЕООД.

 Наградата ЗА ЗНАЧИМ ПРИНОС НА БЪЛ-
ГАРСКИ УЧЕН, РАБОТЕЩ В ЧУЖБИНА – 
плакет и парична награда от 8000 лв., се връчва 
за трета поредна година. След обсъждане канди-
датурите на проф. д.фз.н. Красимир Панайотов 
от Института по физика на твърдото тяло – БАН; 
проф. Изабела Найденова от Института за оп-
тични материали и технологии – БАН; д-р Елена 
Маринова-Волф от Националния археологиче-
ски институт с музей – БАН и проф. Анна Киче-
ва от Института по молекулярна биология – БАН, 
журито единодушно е присъдило наградата на 
проф. Красимир Панайотов.
 ПРОФ. КРАСИМИР ПАНАЙОТОВ е про-
фесор по философия в Свободния Белгийски 
университет в Брюксел и член на Института по 
физика на твърдото тяло към БАН. Научната му 
дейност е в областта на нелинейната и влакнес-
тата оптика, фотометричните кристали, физиката 
на полупроводниците и нелинейната динамика, 
физиката на дисипативни структури в оптика-
та и химията. Публикувал е 180 научни статии в 
реномирани международни списания с аноним-
ни рецензенти, 8 глави в книги и е изнесъл 227 
доклада на международни конференции. Съгла-
но Web of Science, H Index на К. Панайотов е 32; 
сборният му импакт фактор е 442 и средната ци-
тируемост е 10.45, при общ брой на цитати 3094 
(без самоцитати 2167). Данните в Google Scholar 
са: H Index 38, цитати 4665, i10-индекс 115. На-
учните му  резултати са публикувани в едни от 
най-престижните издания в областта на физика 
като Nature Photonics и Scientific Reports от Nature 
group; Physics Review Letters, Physics Reviews A, 
E, Physics Letters A, Philosophical Transactions of 
Royal Society, Applied Physics Letters, IEEE Journal 
of Quantum Electronics, IEEE Journal of Selected 
Topics in Quantum Electronics.
 На церемонията за наградите „Питагор“ пла-
кети на „Елзевиер“ за отлични остижения в гло-
балните научни изследвания за 2018 г. получиха 
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Институтът по органична химия с Център по 
фитохимия към БАН и специално чл.-кор. Вася
Банкова за изследвания в областта на прополиса, 
пчелите и зеления прополис. Отличията се бази-
рат на изследване чрез аналитичните инструменти
на Елсевиер от над 100 000 научноизследовател-
ски теми, което класира научните изследвания 
на Института със значително и нарастващо меж-
дународно въздействие. Номинации и грамоти за 
отлични остижения в глобалните изследвания по-
лучиха и Университетът по архитектура, стро-
ителство и геодезия за изследвания в областта на 
деламинацията и скоростта на отделяне на енер-

гия, както и Институтът за ядрени изследвания и 
ядрена енергетика за изследвания в областта на 
телескопите, гама лъчите и VHE енергията. На-
градите връчиха г-жа Оана Стоан и г-н Питър По-
роз –  представители на Elsevier.
 Наградата на Кларивейт Аналитикс 
(Clarivate Analytics) за 2018 г. получи проф. Петя 
Осенова от факултет „Славянски филологии“ на 
СУ „Св. Климент Охридски“ за отлични постиже-
ния и влиятелност в областта на социалните науки 
– 15% от нейните публикации са в сред първите 10 
най-цитирани в техните категории.
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ЕВРОПЕЙСКОТО ВЛИЯНИЕ НА АРХИТЕКТИТЕ
  НА  ГРАД  РУСЕ 

В КРАЯ НА ХІХ И НАЧАЛОТО НА ХХ ВЕК
Венцислав Игнатов – докторант, 

ВСУ „Любен Каравелов“

 Започнатото при управлението на Мидхат 
паша оформяне на съвременния облик на Русе 
достига своя разцвет в края на ХІХ и началото на 
ХХ в. Важна роля в осъществяването на модер-
ното строителство играят пристигналите в града 
чужденци – архитекти и строителни инженери. 
Имената на Едуард Винтер (градски архитект на 
Русе в продължение на около две десетилетия), 
Нино Росети, Георг Ланг, Негохос Бедросян, 
Франц Шолц, Удо Рибау, Едвин Петрицки, Иван 
Майор, Михаил Пернигони, както и тези на Петко 
Момчилов, Йордан Попов, Никола Лазаров, То-
дор Петров и др. ще останат неразривно свърза-
ни с архитектурната история на града. Множество 
жилищни и обществени сгради, изградени в стил 
неокласицизъм, господстващ из цяла Европа през 
втората половина на XІX в. и съчетаващ елементи 
на барок, готика, ренесанс, ампир и др., отличават 
Русе от останалите градове в България.  
 Един от първите архитекти – чужденци, прис-
тигнали в България след Освобождението, е арх. 
Фридрих Грюнангер (1856 – 1929). Грюнангер е 
роден  в Шесбург, Румъния, на 25 януари 1856 г. 
Той следва при проф. Фридрих фон Шмит в спе-
циализираната школа по архитектура при Акаде-
мията за изящни изкуства във Виена.  Грюнангер е 
представител на късния историзъм,  на еклектич-
ния стил и виенския барок и сецесион. От 1879 
г. той е назначен в Дирекцията на обществените 
сгради към Министерството на вътрешните рабо-
ти на България и е градски архитект на Разград,  а 
след това  и придворен архитект на княз Алексан-
дър Батенберг и княз Фердинанд.
 Първият му архитектурен проект – Дворцови-
ят ансамбъл за гости на княз Александър I в Русе 
(1879 – 1882), му донася известност и признание 
(Фигура 1). Тя е най-старата русенска сграда от 
периода на неокласицизма и първата администра-

тивна сграда в България след Освобождението и в 
нея се е помещавало Окръжното управление (днес 
Исторически музей) [6, с. 219-221].

 
 Друг обект, който се отнася към Фр. Грюнан-
гер в Русе, е Флотската наблюдателна кула (1884 – 
1885). Времето на проектиране и строеж съвпада с 
периода, в който Грюнангер работи за Двореца, но 
публикациите по въпроса не са илюстрирани с до-
кументи или чертежи, което пречи за категорично 
приемане на авторството на обект, при който не се 
откриват сходни стилистични белези.
 Първият градски инженер на град Русе е Еду-
ард Винтер [6, с. 91-92]. След като завършва ин-
женерство в Карлсруе, той се установява в града 
през 1886 г. и е участвал в проектирането на мно-
го сгради по основната търговска улица на Русе 
„Александровска“, като сградата на търговеца Ва-
сил Радев (Фигура 2) от 1890 г., къщата на управи-
теля на кино „Модерен театър“ Коста Томов, по-
строена през 1904 г. по негов проект, преработващ 
проекта на арх. Георги Ланг. Построените от инж. 
Едуард Винтер имат ясна функционална организа-
ция, показват познаване на класическите ордери, 

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

Фигура 1. Сградата на Историческия музей в град 
Русе
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характерни са с декоративна украса на фасадите 
(барелефи, скулптурни фигури, орнаменти), както 
и с изключително прецизно строително изпълне-
ние (Фигура 3).

 Безспорно най-значимото му произведение 
е Административната сграда на първото българ-
ско застрахователно дружество „България“ (1898 
– 1900), която е обогатена с атласи, фланкиращи 
централния ризалит и трифигурна скулптурна 
композиция на покрива в централната входна ос  
(Фигура 4). Днес е изоставена и е в изключително 
тревожно състояние на разрушаване.
 Друг внушителен проект на инж. Едуард Вин-
тер е черквата „Всех Святих“, която е изградена 
за гробищна черква през периода 1886 – 1894 г. 
(Фигура 5). При нейното строителство той из-
ползва плановете на първомайстор Генчо Кънев 
(преди Освобождението той съставил проект по 
покана за гробищна черква на Русе), като в гра-
дежа ѝ са използвани камъните от разрушавана-
та по това време крепостна стена на османския 
Русчук. За съжаление, черквата е съборена през 
1965 г. и на нейно място днес се издига Панте-
он на възрожденците. Храмът бива построен от-

ново на ново място близо до старото в периода 
2007 – 2017 г. под ръководството на инж. Патри-
ков (откриването и възстановяването на чертежи-
те на стария храм е дело на арх. Тончо Тончев).

 

През 1894 г. започва строежът на Регионално-
то представителство на БНБ в Русе (Фигура 6) 
по проект на арх. Якоб Хайнрих Майер (1856 – 
1930). Роденият във Фрибур, Швейцария, Якоб 
Хайнрих (Хенри/Анри) Майер [8] работи и жи-
вее в България през 1888 – 1898 г. Като абсол-
вент на Политехниката в Цюрих, той е препоръ-
чан в България от състудента си в Политехниката 
в Цюрих – Константин Йованович, проектирал 
гимназиите в София и Лом (1882 – 1883) и сгра-

Фигура 2. Сградата на търговеца Васил Радев

Фигура 3. Банка Гирдап

Фигура 4. Сградата на застрахователно дружество 
„България“

Фигура 5. Църква „Всех Светих“
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дата на Народното събрание в София (1884). Вре-
мето на пребиваване на Йованович в България 
предхожда значително пристигането на Я. Х. 
Майер. По-късни обстоятелства в дейността на 
Майер в България навеждат към възможност-
та той да е бил препоръчан от трайно установи-
лия се на държавна служба Фридрих Грюнангер.
 Друг специалист, за чието пребивание в 

Русе се съобщава в литературата, е енигматич-
ният Лудвиг Майер – автор на къщата на Сте-
фан Симеонов, ул. „Ив. Вазов“, 1892 г. (Фи-
гура 7). Тя е построена в стил неоренесанс с 
елементи на необарок. В проектирането на къ-
щата участва и инж. Едуард Винтер [4, с. 255].
 От 1890 – 1892 г. арх. Валентино делл’ Анто-
нио Боркан проектира римокатолическата черква 
„Св. Павел на кръста“ (Фигура 8), в сходен нео-

Фигура 6. Представителство на БНБ

Фигура 7. Къщата на Стефан Симеонов

готически маниер, както при доста по-ранната ка-
толическа черква „Непорочно зачатие на Св. Дева 
Мария“ във Варна, 1883 – 1885 г. Русенската като-
лическа черква се отличава с по-богати детайли, с 
фасадно оформление, съчетаващо видима тухла с 
прецизно изработени пиластри и рамки на отво-
рите от бял камък. Аналогичен е и интериорът със 
стенописи на художника Карл Шауерберг. Оформ-
лението е значително по-богато от това на черква-
та във Варна, която е възстановена наскоро [4]. 
 Арх. Нино Розети пристига в Русе от Кон-
стантинопол и е известен само с няколко сгради, 
възложени му от фабриканта Андрея Тюрийо. 

Местоположението и оформлението на две от тях 
е толкова значимо, че не могат да бъдат пренебрег-
нати [4, с. 55-56]. Жилищно-търговската сграда на 
ул. „Александровска“ (1897 – 1902, по-късно хотел 
„Тетевен“) (Фигура 9), е с  пищна и разнообразна 
скулптурна украса на фасадите в бароков стил, 
която е характерна за крайдунавските градове 
(Виена, Будапеща, Видин), но рядко срещана в об-
щата българска архитектурна панорама. Сградата 
е разположена на голям терен в пространството на 
централния градски площад.
 Най-внушителната сграда в Русе – Доходното 
здание на театъра и читалище „Зора“ на пл. „Сво-
бода“ (Фигура 10), е проектирана след архитекту-
рен конкурс от австрийския архитект Петер Паул 
Бранг [11]. Роден е в Букурещ (1852), Румъния 
и подобно на Фридрих Грюнангер той изживява 
юношеството си в Брашов, Зибенбюрген, тогава 
в пределите на Австро-Унгария. По-късно учи 
във Виена в строително училище и завършва ар-

Фигура 8. Католическата църква в Русе
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хитектура (1874 – 1876) в Академията за изящни 

изкуства Фрайхер фон Ханзен. Само за три години 
Петер Паул Бранг се издига в професията до пред-
седател на Съвета по архитектура и главен архи-
тект на Виена (1879), с което привлича клиентела 
и поръчки във и извън империята. Подготовката на 
конкурса за доходно здание в Русе датира от 1896 
г., а решението на Общинския съвет е да осигури 
издръжка на училищното настоятелство в града. 
Строежа на заданието е ръководен от държавния 
архитект Янаки Шамарджиев, градския инженер 
Владимир Малчев и градския архитект Тодор Пе-
тров и предвижда 9 магазина, складове и кафе-
не-казино – на партера, както и театрален салон и 
библиотека –  на горния етаж. Крайният резултат е 
впечатляващ – стройна организация на отделните 
елементи в цялостната планова и обемна компо-
зиция и силует, който доминира в пространството 
на централния градски площад. Именно тази сгра-
да, заедно с Паметника на свободата, създаден от 
Арнолдо Цоки, представя един от най-силно въз-
действащите и запомнящи се образи на Русе. Сти-
лът на Доходното здание е необарок, характерен 
за работата на Петер Паул Бранг и в други негови 
творби. Тук нови са елементите на сецесион, които 
се разчитат във фасадното оформление – формата 
на централния купол, пластичната украса, идеята 
за скулптурни фигури, символизиращи изкуство, 
наука, земеделие, търговия, отбрана, правосъдие и 
особено на крилатия Хермес/Меркурий – символ 
на банковото дело и търговията [4, с. 62-64].
 На 5 юли 1877 г. Русенската търговско-индус-
триална камара одобрява проекта на арх. Нико-
ла Лазаров за построяване на сграда на ъгъла на 
ул. „Дондуков-Корсаков“ и „Иван Вазов“. Арх. 
Н. Лазаров е завършил с отличие „Ecole speziale 

Фигура 9. Хотел „Тетевен“

d‘Architekture“ в Париж. Той е син на будния кар-
ловец Иван Лазаров, производител и търговец на 
гайтани и розово масло, убит от турците по вре-
ме на Освободителната война, от когото насле-
дява предприемчивостта. Останал рано сирак, 

постъпва на работа като чертожник в столичната 
дирекция „Обществени сгради“ при изтъкнатите 
архитекти Фридрих Грюнангер, Алекси Начев, 
Михaил Хашнов, Карл Хайнрих. С малка спестена 
сума и отпусната от Министерството на народната 
просвета стипендия заминава за Париж, където се 
записва студент по архитектура. Но след втората 
година средствата му са изчерпани и той се връ-
ща в България. Доказал големия си интерес към 
архитектурата с високия си успех, той получава 
седем препоръчителни писма от най-известните 
тогава архитекти и е включен като стипендиант 
в цивилната листа на княза. Завръща се в Париж 
и продължава следването си, като още тогава за-
почва участията си в международни конкурси, в 
които му помагат приятелите – художници Дими-
тър Гюдженов, Стефан Баджов, дружи също и с 
д-р Владимир Моллов, Теохар Папазов – станали 
по-късно известни личности. Има и други инте-
ресни факти от живота на този голям български 
архитект. При дипломирането си през 1893 г. той 
целенасочено избира като самостоятелна задача 
черквата при Рилския манастир, с което цели да 
популяризира в Париж българското историческо 
наследство.
 Архитект Никола Лазаров е автор на повече от 
60 жилищни проекти в София, както и на много 
обществени, правителствени и културни сгради в 
столицата и в страната. Фасадата на сградата на 
Търговската камара в гр. Русе е в стил „Модерн“ 
или „Fin de siècle“ (края на века) (Скица 1). Двете 
фасади към улиците са свързани с ъглова кръгла 
кула с купол. Под него е главният вход, който е 
подчертан с две йонийски полуколони. Фасадата 
е богато украсена с барокови елементи. Вратата 

   Фигура 10. Доходното здание
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на главния вход е правоъгълна и е изработена от 
желязо, красиво оформена с метална розетка с два 
венеца от дъбови листа и жълъди, както и крилата 
на Меркурий – символ на търговията. В купола на 
главния вход има часовник [4].
 Сградата на мъжката гимназия е построена 
през 1894 – 1898 г. по проект на арх. Петко Мом-
чилов и арх. Йордан Попов [9, 10]. Петко Мом-
чилов е завършил архитектура в Прага през 1892 
г. Той е един от най-талантливите и продуктивни 

архитекти през този период. След завръщането си 
в България е назначен за главен архитект в Ми-
нистерството на обществените сгради, пътищата 
и благоустройството от 1894 – 1906 г. Под негово 
ръководство се преустройват Черната джамия в 
София в църквата „Св. Седмочисленици“, Софий-
ската градска минерална баня, сградата на Светия 
Синод. Той проектира сградите на редица гимна-
зии – в София, Русе, Варна, Ловеч, Велико Тър-
ново и Пловдив. Русенската мъжка гимназия има 
класическа форма със симетричен правоъгълен 
корпус, затворен вътрешен двор и директно освет-
ление на стаи и коридори (Фигура 11).
 Ръководител на строежа е бил архитект Я. 
Шамарджиев, дипломирал се в Гент, Белгия. Гим-
назията е завършена през 1898 г. и разполага с 
великолепна аула, много класни стаи и гимнас-
тически салон. Уредени са и учебни кабинети (по 
история, география, физика и математика, химия, 
естествена история, музика, рисуване, ръчна рабо-
та), които са снабдени с необходимите помагала. 

На 1 януари 1904 г. учителят Херман Шкорпил 
създава исторически музей с богата нумизматич-
на и праисторическа сбирка и старопечатни кни-
ги. Училището разполага с двор за ботаническа 
градина, снабдено е с централно отопление.
 Двамата братя Иваница и Стефан Симеонови, 
които били богати предприемачи, решават да по-
строят банка в гр. Русе. За проектант избират мла-
дия архитект Нигохос Бедросян, който пристига 
от Цариград в града през 1886 г. Не е известно той 

да е професионално дипломиран, но проектите 
му и строителните резултати, макар стилистично 
еклектични, показват професионална вещина. Той 
изгражда голям брой частни жилищни здания с 
характерен облик и пластично раздвижени покри-
ви, които допринасят за формиране на типични за 
градския пейзаж на Русе улични ансамбли [4, c.  
26-27]. По негови проекти са построени някои от 
най-забелжителните сгради в Русе – Дом на моря-
ка, Дом на архитекта, Клуб на дейците на култура-
та (Скица 2) и др. 
 Сградата на банката на братя Симеонови е 
завършена през 1895 г. с естествено осветление, 
което идва от стъклен покрив (Фигура 12). Тъй 
като банката заема ъгъла на ул. „Александров-
ска“ и „Добри Немиров“, тя има 3 фасади, които 
са симетрични и богато украсени със скулптори, 
маскарони, медальони, монограми, изработени от 
фирмата на П. Гавалас и Л. Лиритис. Най-отгоре 
има отвор за часовник, който е заобиколен от фи-
гурите на две момичета.
 Ще дадем още един пример за проектанските 
способности на Нигохос Бедросян, каквото е ед-
ноетажното свободно, стоящо в градинска среда 
„пале“ на банкера Иван Симеонов, ул. „Ив. Вазов“ 
(Скица 3). 
 Заключение
       В края на ХІХ и началото на ХХ в.  централна-

Скица 1. Фасадата на Търговската камара, скицира-
на от арх. Никола Лазаров

Фигура 11. Русенската мъжка гимназия



ТРИБУНА	НА	МЛАДИТЕ

НАУКА – кн. 4/2018, том XXVIII
Издание на Съюза на учените в България

80

Скица 2. Фасадата на Клуба на културните дейци, 
скицирана от арх. Н. Бедросян

Фигура 12. Сградата на банката на братя Симеонови

Скица 3. Къщата на банкера Иван Симеонов, скици-
рана от Нигохос Бедросян
архитекти, проектанти и инженери, творили в 
града в този период [4].
Литература
1. Везнева (Георгиева), М. и кол. Научно-мотиви-

рано предложение за обявяване на архитектур-
ните паметници на културата 1880 – 1920 в гр. 
Русе. С., НИПК, 1971. 

2. Георгиева (Везнева), М. Творци на архитек-
турата след Освобождението в Русе, Видин и 
Варна. – В: Архитектурата на България 1878 – 
1944. С., БАН, 1978, с. 237 – 248.

3. Дойков, В. Поява и същност на архитектур-
но-историческото наследство на Русе (1810 – 
1910). – В: Алманах за историята на Русе. Т. I. 
Русе, 1996, с. 143 – 146.

4. Дойков, В., Димитрова, М. Сградите – европей-
ско културно наследство на Русе. Образи и ис-
тории. Русе, 2013.

5. Ненов, Н. и кол. Русе – архитектура и история. 
Русе, 2013.  

6. Жейнов, Ив., Антонова, В. Епоха на строител-
ство. Т. I. Русе, 2005. 

7. Поппетров, Н. Българските години на архитект 
Майер. //Архитектура, 2, 1995, с. 23 – 25. 

8. Идейни планове – арх. П. Момчилов и Ян. Ша-
марджиев, 1892 г.

9. Работни проекти и планове за постройката на 
Мъжката гимназия в Русе, арх. Хр. Бояджиев, 
1895 – 1901 г. ДА Русе, ф. 55к, оп. 1, а.е. 2.

10. Щерн, М. Архитект Петер Паул Бранг. – В: Ав-
стрийски архитектурни влияния в София. Кра-
ят на XIX в. – началото на ХХ в. Каталог към 
едноименна изложба. I  изд., С., 1997; 2-ро доп. 
и прераб. изд., С., 1998, с. 32 – 33, с.  71.

та част на град Русе се оформя като единен архи-
тектурен ансамбъл, фасадите на който са украсени 
с еркери, балкони, колони, пиластри, арки, скулп-
турни фигури, бюстове, монограми и гербове. По-
кривите са от галванизирана цинкова или медна 
ламарина, завършващи с кулички, ветропоказате-
ли, гръмоотводи и красиви парапети. Почти всяка 
сграда има мансарда. Тези особени архитектурни 
предпочитания, които отличават Русе от другите 
големи български градове по това време, могат да 
се обяснят не само с предпочитанията на космопо-
литната общност, която живее в него, с постоян-
ното пребиваване на чуждестранни търговци, 
банкери и фабриканти, но и със забележителните 

EUROPEAN INFLUENCE OF THE ARCHITECTURES OF THE CITY OF RUSSE IN THE END OF 
XIX AND THE BEGINNING OF XX CENTURY
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