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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА		ГОДИШНИНА		ЗА		БЪЛГАРСКАТА	НАУКА

 По повод честването на 150 години от ос-
новаването на Българското книжовно дружество, 
учредено в Браила през далечната 1869 година в 
навечерието на Освобождението, следва да се от-
бележи, че всред създателите на това дружество 
има крупни фигури на националното ни освободи-
телно движение.
 Известно е, че мисията на Българското кни-
жовно дружество (БКД) и на неговия приемник 
– Българската академия на науките (БАН), е да 
умножава духовните и материалните ценности на 
нацията.
 БАН е дала на държавата ни не само учени, 
но така също и видни общественици, книжовни-
ци, просветни дейци, богослови, писатели и по-
ети, художници и скулптори, министри, диплома-
ти и други изявени личности на духа. Невъзможно 
е всички те да бъдат изброени, но с риск за про-
пуски в това отношение би могло да се отбележат 
хронологично имената на следните членове на 
Академията като общественици: Марин Дринов, 
Васил Стоянов, Найден Геров, Евлоги Георгиев, 
Иван Гешов, Любомир Милетич, Димитър Михал-
чев, Георги Наджаков, Любомир Кръстанов, Ан-
гел Балевски, Георги Близнаков и др.; писатели и 
поети: Иван Вазов, Петко Славейков, Константин 
Величков, Елин Пелин, Емилиян Станев, Нико-
лай Хайтов, Валери Петров и др.; богослови: Ва-
сил Друмев (Климент – митрополит Търновски), 
Йосиф I – екзарх Български, Симеон – митрополит 
Варненски и Преславски, Кирил – патриарх Бъл-
гарски; творци на изкуството: Андрей Стоянов – 
композитор, Иван Лазаров – скулптор, Дечко Узу-

Акад. Александър Александров

150  ГОДИНИ  БАН – ВСЕОБХВАТНА  МИСИЯ

нов – живописец, Илия Петров – художник и др.; 
държавни и политически дейци: Стефан Стамбо-
лов, Драган Цанков, Петко Каравелов, Константин 
Стоилов, Васил Радославов, цар Борис III, Богдан 
Филов, Васил Коларов, Тодор Павлов и др.; мини-
стри: няколко десетки всред които Янаки Моллов, 
Кирил Лазаров, Радой Попиванов, Мако Даков, 
Илчо Димитров, Любен Беров; дипломати: Георги 
Вълкович, Методий Попов, Венелин Ганев, Сава 
Гановски, Евгени Каменов и др.  
 Дълъг е списъкът, но и техните заслуги към 
България са съществени. Посоченото разгранича-
ване до голяма степен е условно, тъй като голяма 
част от членовете на БКД и БАН са съчетавали 
различни обществено полезни дейности: бидей-
ки водещи учени в определени научни области, те 
са били същевременно книжовници, публицисти, 
общественици, държавни и политически дейци, 
творци на изкуството, дипломати и са се изявява-
ли като будители на националното ни самосъзна-
ние, творци за създаване на духовни и материални 
ценности на Българската нация.
 Приносите на живите учени от БАН не са 
предмет на настоящата статия.
 От чуждестранните членове на БКД и 
БАН има Нобелови лауреати като Фредерик Жо-
лио-Кюри, Николай Басов, Джон Кендрю, Алек-
сандър Прохоров, Жорес Алфьоров.  Към някои 
от по-известните чуждестранни членове в хроно-
логичен ред може да се отбележат: Феликс Каниц 
(Австро-Унгария), Луи Леже (Франция), Иван Ак-
саков (Русия), Го Можо (Китай), Джон Бернал (Ве-
ликобритания), Иван Странски (Германия), Джон 
Атанасов (САЩ) и др. 
 Сътвореното от нашите предшественици, 
членове на БКД и БАН, ни задължава да продъл-
жим тяхното дело, като подготвим настоящето об-
щество за проблемите, които го очакват, възмож-
ностите и начините за тяхното решаване с оглед 
на благополучието на нацията.  
 Честването на 150 години БАН е и повод на-
учният състав  на Академията да обедини усили-
ята си за изработване на стратегия за развитие на 
България, която може да се осъществи до голяма 
степен чрез наука и образование.
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атестат и признание за нивото на научноизследо-
вателската дейност в Академията е качеството на 
нейната научна продукция, на което се обръща 
специално внимание в последните години. Така 
например, според световната база данни Web of 
Science (WoS) публикуваните статии в списания 
от най-високата (Q1) категория за 2018 г. са 36% 
от всички категоризирани статии. За 2016/2017 г. 
стойността е 28% (Фигура 2).

Проф. д.б.н. Евдокия Пашева,
главен научен секретар на БАН,

чл.-кор. Константин Хаджииванов,
заместник-председател на БАН

EДИН ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ЮБИЛЕЙ – 150 ГОДИНИ БАН

 150 години! За една национална институция 
това звучи гордо, особено като се има предвид, 
че Третата българска държава е на 141 години. 
Българската академия на науките е основана през 
1869 г. първоначално като Българско книжовно 
дружество (БКД) в къщата на Варвара Хадживе-
лева в град Браила, Румъния. Пръв председател на 
Книжовното дружество е видният български въз-
рожденец Марин Дринов. Три години след про-
възгласяването на независимостта на Третото бъл-
гарско царство, през 1911 г. БКД се преименува на 
Българска академия на науките. Благодарение на 
мъдростта и далновидността на нашите предци да 
заложат на първостепенното значение на науката 
сега България има перспективата да се превърне в 
една модерна европейска държава и да се интегри-
ра достойно в Европа и света. 
 Както в миналото, така и през настояща-
та юбилейна година Академията продължава да 
работи за своята мисия: „да провежда научни 
изследвания в съответствие с общочовешките 
ценности, националните традиции и интереси, 
да участва в развитието на световната наука, 
да изучава и умножава материалното и немате-
риалното културно-историческо наследство на 
нацията“.  
 Богатството на Академията се крие в ней-
ното разнообразие. Освен основната си, научна 
и научно-приложна дейност, БАН е ангажирана в 
образованието, изпълнява редица държавно възло-
жени дейности и е един от духовните центрове на 
страната. Научната дейност на БАН обхваща ши-
роко разнообразие от науки – природни, общест-
вени, хуманитарни, технически и биомедицински. 
БАН разполага не само с висококвалифициран 
научен състав, но и със съвременна и модерна ин-
фраструктура и е активен партньор в европейско-
то изследователско пространство (ERA). 
 По данни от световните научни бази данни 
Академията е най-големият научен център в стра-
ната. С името на БАН се свързва над половината 
от световно-разпознаваемата научна продукция на 
страната, като ролята на Академията се запазва и 
през последните години (Фигура 1). Най-добрият 
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Фигура 1. Публикувани научни трудове от БАН и 
от висши училища съгласно базата данни Scopus. 
Представени са данни за целия период на наблю-
дение и за последните 5 години. Легенда: БАН – 
Българска академия на науките; СУ – Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“; МУ –  Сф 
– Медицински университет – София; ХТМУ – Хи-
микотехнологичен и металургичен университет; 
МУ – Пв – Медицински университет – Пловдив; ПУ 
– Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; 
ТУ – СЗ – Тракийски университет – Стара Загора; 
МУ – Вн –- Медицински университет – Варна;  УАЗ 
– Б – Университет „Асен Златаров“ – Бургас.

 Резултатите на изследователите от БАН са 
оценени високо от световната научна общност, 
като доказателство за това са независимите цити-
рания в световните бази данни, които в последни-
те години бележат забележим ръст (Фигура 3).
 Устойчивостта в признанието на научните 
резултати в световното научно пространство се 
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измерва с т.нар. H-индекс, който според платфор-
мата WoS е 200 за БАН, а за цялата научна продук-
ция от България – около 250.

 Проектното финансиране винаги е било 
приоритет за учените от Академията. Успевае-
мостта в сесиите на Фонд  „Научни изследвания“ 
през последните години е между 57 – 60%. Тряб-
ва също да се подчертае, че към разработките на 
БАН проявяват интерес редица министерства и ве-
домства, както и представители на бизнеса у нас 
и в чужбина. Неотдавна на БАН бе поверено да 
ръководи три национални научни програми. Сред-
ствата за научноизследователска дейност на БАН 
са основно по различни проекти и договори и за 
последните пет години възлизат на около 50 млн. 
лв. годишно (Фигура 4).
 Ръководните органи на БАН прилагат раз-
нообразни инструменти за стимулиране на висо-
кокачествената научна продукция. Пример за това 

Фигура 2. Разпределение на научните трудове на 
БАН в категоризирани списания по квартили (чет-
въртини) съгласно Web of Science. Представени са 
данни за 2016 + 2017 г. и за 2018 г. 

Фигура 3. Разпределение на научните трудове в ре-
ферирани издания и цитирания на учени от БАН за 
периода 2016 – 2018 г.

е решението на Управителния съвет на БАН през 
2018 г. да бъдат отличени авторите на „най-цити-
раните научни публикации“ съгласно платформата 
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WoS. По време на честването на 1 ноември, Деня 
на народните будители, 25 учени бяха удостоени с 
награди за високи научни постижения – високоци-
тирани публикации в научни списания със светов-
но значение (Фигура 5).
 Съвременната наука е генератор на проспе-
ритет във всички области на живота: образование, 
икономика, култура, което я определя като един 
от основните фактори за повишаване качеството 
на живот. Цялото общество трябва да осъзнае, че 
дългосрочното инвестиране на средства в наука е 
признак на далновидност и мъдрост. Нека си по-
желаем през следващите поне 150 години науката 
да бъде действителен приоритет за българското 
общество, както и скоро да се изпълни основната 
цел, която си е поставила Академията: 
 Утвърждаване и развитие на БАН като осно-
вен научен и експертен център в Югоизточна Ев-

Фигура 4. Средства  (в лв.), получени от БАН по 
проекти и договори за периода 2014 – 2018 г.

Фигура 5. Награждаване на учени за високи научни 
постижения, 1 ноември 2018 г., зала „Марин Дри-
нов“ на БАН
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ропа, в който се провеждат мащабни и авангардни 
висококачествени научни изследвания, насочени 
към развитието на икономическата, социалната, 

духовната и политическата сфера на обществения 
живот. 
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A REMARKABLE JUBILEE –  150 YEARS BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Evdokia Pasheva, Konstantin Hadjiivanov

Abstract
 This year the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) celebrates a remarkable  jubilee. It was established 150 
years ago, 9 years before the Third Bulgarian Kingdom. A distinction of the Academy is its diversity: apart from 
the scientific activity, BAS is engaged in education, with expertise and is one of the spiritual centers of the country. 
The research activities of  the BAS cover a wide range of sciences – natural, social, humanitarian, technical and 
biomedical. BAS possesses highly qualified scientific staff and modern infrastructure and is an active partner in the 
European Research Area. About half of the recognizable scientific output of the country is associated with the name 
of the Bulgarian Academy of Sciences. The  high quality of the scientific papers of BAS is revealed by its H-index 
of 200.
 The research activities of BAS are mainly covered from different projects and this part of the budget is 
comparable to the State subsidy. The governing bodies of BAS implement various tools to stimulate high-quality 
scientific output, such as annual awards for excellence. The main goal of the Academy in the following years is: 
еstablishment and development of  BAS as a major scientific and expert center in Southeastern Europe, performing 
large-scale and cutting-edge high-quality research aimed at the development of the economic, social, spiritual and 
political spheres of the public life. 
Key words: Bulgarian Academy of Sciences, scientific output, Research center, jubilee.

Николай Поппетров,
Институт за исторически изследвания – БАН

БАН: РАЗВИТИЕ МЕЖДУ ДВЕ ПРОМЕНИ
(1911 – 1947)

 След преименуването на БКД в Българска 
академия на науките на 6 март 1911 г. и приема-
нето на закона за нея (публикуван на 1 февруари 
1912 г.). Академията навлиза в нов, обособен пе-
риод на развитие. Той продължава 36 години, до 
началото на 1947 г., когато започва коренна промя-
на на институцията. Тези години са време на ут-
върждаване. То се осъществява бавно, съпътства-
но с трудности, но последователно и неотклонно.
 През разглеждания период Академията се 
налага в научната сфера и сред обществеността 
като главно национално научно средище със след-
ните свои функции:
 • Да поощрява и подпомага (главно финан-
сово) научни изследвания.
 • Да организира собствени изследвания и 
разработки.
 • Да инициира и осъществява общонацио-
нално значими научни проекти.
 • Да атестира и оценява научна и художест-
вена продукция.
 Четири  основни белега характеризират със-
тоянието на БАН в разглежданите години: 
 1. Тя стои в основата на всички дълготрайни 

фундаментални научни проекти в страната.
 2. Развива своята структура с цел да изпъл-
нява ефективно функциите си на национално на-
учно средище.
 3. Напълно се професионализира, т.е. обеди-
нява изследователи, профилирани в отделни науч-
ни области.
 4. Отстоява автономията си.
 Всичко това се осъществява с променлив 
интензитет, обвързан с развитието на държавата и 
с процесите, които протичат в обществото. Вре-
мето е белязано от сменящи се екстремални съби-
тия, които не гарантират финансовата стабилност 
на институцията. Развитието на БАН се сблъсква 
с обществен дневен ред, в който науката само пе-
риферно попада сред приоритетите.
 През целия разглеждан период Академията 
изпълнява преди всичко организационна функция, 
която произтича от нейните устройство, структу-
ра, щат и финансиране.
 По същество Академията се явява общество 
(своеобразен елитен клуб), на най-изявените пред-
ставители на науката. До началото на 40-те години 
на миналия век БАН няма щат от учени. Наука-
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Попов, Димитър Михалчев и др., лица с огромни 
приноси за формиране на българската литератур-
на наука и езикознание, археология, право, иконо-
мически науки, философия.  Постепенно членове-
те на Българското книжовно дружество, избирани 
сред лица с обществени позиции и научни стреме-
жи, се заменят с личности, за които водеща е ака-
демичната кариера. Установява се изключително 
силна симбиоза между Софийския университет и 
БАН. С минимални изключения към края на 30-те 
години всички членове на Академията имат уни-
верситетска научна и преподавателска кариера. 
 БАН се развива предимно като хуманитарна 
академия, с основни проекти от областта на бъл-
гарския език, историята и литературната история. 
В тематичен план дейността ѝ е ориентирана към 
проблеми на националната идентичност и култур-
но-историческото наследство. С това тя следва за-
кона от 1911 г., който постановява, че БАН „има 
за цел да развива и разпространява науките и из-
куствата, особено с оглед към българите и българ-
ските земи, българския език и българската книж-
нина“1. Неслучайно основните насоки, по които 
институцията работи, са от областта на речника на 
българския език, езиковедски изследвания, проуч-
ване на паметници от миналото, съхраняване и 
публикуване на извори за историята и литерату-
рата.
 През разглеждания период тя развива трите 
основни направления и поставя началото на три от 
своите основни звена – за езиковедски изследва-
ния, за исторически изследвания и за кирило-ме-
тодиевски студии.
 Същевременно през тези години Академи-
ята става видима и в международен план. Тя съ-
ществява широки международни контакти. Много 
учени от Академията участват активно в различни 
международни научни прояви; публикуват в рено-
мирани чужди издания с международен престиж, 
членуват в чужди научни дружества и академии.
 За това, каква е представата за мисията на 
БАН в обществото, свидетелства изложение на 
членове на Историко-филологическия клон от 6 
април 1922 г., в което по отношение на задачите 
на Академията се отбелязва, че „тя трябва да пред-
ставлява не само една авторитетна интелектуална, 
научна сила, но и една непоколебима морална 
сила“ [2, c. 94].

***
 Още с първите си прояви БАН показва жела-
ние да развива интензивна и мащабна научна про-
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та се прави извън Академията, която е генератор 
на идеи за изследователски проекти и съответно 
техен организатор и популяризатор. В рамките на 
институцията БАН се провеждат научни изслед-
вания и в изданията ѝ или самостоятелно от нейно 
име излизат трудове, които са основополагащи в 
отделни изследователски направления. 
 Още непосредствено след преименуването 
си Академията влиза в ролята си на най-висша 
научна институция в страната, която  организира, 
насочва и представя научна продукция. Тя се явя-
ва същевременно и издател на тази продукция, и 
като такъв, поради строгите критерии за публику-
ване, е своеобразен гарант за качеството на про-
дукцията. Нещо повече, Академията се превръща 
в своеобразен издателски център на българската 
наука.
 Същевременно, тя е и мястото, където се об-
съждат организационни и творчески задачи, кои-
то стоят пред научната общност. Утвърждаването 
ѝ като водеща национална научна институция се 
изразява и в налагането на критерии за качество 
на научната дейност. Това става под формата на 
обсъждания на постъпилите за публикация из-
следвания, чрез разработване на изисквания за 
присъждане на различните академични награди и 
субсидии. В тази насока Академията има огромен 
принос за развитието на научната критика и за по-
вишаване на качеството на научната продукция.
 Общата характеристика за ролята и мястото 
на БАН в периода от 1911 до началото на 1947 г. 
включва още и приносите ѝ в развитието на про-
ектната дейност. БАН е инициатор на поредица 
от мащабни, дългосрочни, а някои от които фак-
тически и постоянни проекти. Те предвиждат 
системна събирателска и съставителска работа, 
критичен подбор. Такива са проектите за речник 
на българския език, за издаване на извори за бъл-
гарската история, за съставяне на български ен-
циклопедичен речник, за събиране и публикуване 
на народни умотворения и др. С тези проекти са 
свързани и усилията за изясняване на научна тер-
минология, за разработване на методически пра-
вила за събирателска и издателска дейност и др.
 В периода до средата на 40-те години БАН 
напълно се професионализира. Променя се член-
ският ѝ състав не само поколенчески, но и качест-
вено. Достатъчно е да се посочат имена на приети-
те за членове през 1918 – 1919 г. учени: Михаил 
Арнаудов, Стефан Младенов, Боян Пенев, Стоян 
Романски, Богдан Филов, Венелин Ганев, Кирил 

1 Член 2 от Закона за БАН, Държавен вестник, ХХХIV, № 25, 1 февр. 1912.
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грама. За това свидетелстват редица нейни иници-
ативи. Първата по ред е приемането на програма за 
отбелязване на хилядагодишнината от смъртта на 
св. Климент Охридски (в 1916 г.). За целта е създа-
дена специална Климентова комисия (1913/1914). 
Тя може да се разглежда като първият проект, раз-
работен от Академията. Следва проект за речник, 
който да обедини простонародния и книжовния 
български език (1914). Следва (отново в 1914 г.) 
предложението за създаване на десеттомен бъл-
гарски енциклопедически речник, замисъл, който 
става възможен едва през 60-те години на миналия 
век, с издаването на петтомната Кратка българска 
енциклопедия. През май 1915 г. на дневен ред е 
идеята за написване на българска история и най-
сетне, през юни 1916 г., се създава комисия, коя-
то трябва да изработи план как да се публикуват 
извори на българската история. Изключителната 
активност на Академията през 1913 – 1916 г. по-
казва, че учените от БАН осъзнават смисъла на 
нейното съществуване. Задачите, поставени на 
дневен ред, свидетелстват както за ясно изразени 
приоритети, така и за иновативно мислене. 
 Военновремените условия, свързани с учас-
тието в Първата световна война, не позволяват 
повечето от посочените проекти да се разгърнат 
и да бъдат осъществени според първоначалните 
замисли. Нещо повече, катастрофалният край на 
войната изправя БАН пред значителни трудности. 
 Стопанската криза, силното поскъпване на 
издателските услуги, политическите борби, сла-
бото финансиране създават препятствия за осъ-
ществяване на по-активна и мащабна научноиз-
следователска дейност. През по-голямата част от 
разглеждания период – почти до края на 30-те го-
дини,  пред Академията стои едни тежък проблем 
– финансовият. Постоянната липса на средства не 
позволява да се разгърне дейност в някои направ-
ления. Обичайно явление е Академията да е длъж-
ник на печатници, да не може да осъществява на-
учни командировки в чужбина и по този начин да 
влиза в пряка научна комуникация, още по-малко 
са възможни системни усилия по набавяне на до-
кументи, извършване на дългосрочна изследова-
телска работа, провеждане на научни проучвания 
на терен и пр. Това кара председателят на БАН 
Любомир Милетич в 1928 г. да възкликне в пре-
сата: „Ако не се опомни българската държава и 
българското общество и не се притекат на помощ 
на Академията, това ще означава, че ний още не 
сме разбрали великата истина, че България може 

само с издигане на своята наука и култура да зае-
ме видното място в света, което по история и по 
доказаната културоспособност на народа ни по 
право ѝ се пада“ [3, c. 3] 
 Разбира се, в редица случаи държавата от-
кликва на нуждите на Академията. На няколко 
пъти са опрощавани задължения към държавната 
печатница. Отпускани са и еднократни финансо-
ви помощи. Увеличавана е и ежегодната субсидия. 
С това обаче не се компенсира обезценяването на 
лева, поскъпването на живота, а и естествената 
необходимост дейността на БАН да се разширява, 
пряк резултат от самото развитие на научната дей-
ност в България.

***
 Въпреки посочените затруднения БАН осъ-
ществява впечатляваща издателска дейност.  Ней-
ните мащаби могат да се разберат, като се отчетат 
кризисните условия, при които на моменти инсти-
туцията съществува. Между 1911 и 1942 г. са из-
дадени 18 тома на Сборника за народни умотворе-
ния; 11 тома от Българска библиотека; 10 тома от 
поредицата Български  старини; 39 тома на Сбор-
ник на БАН, 68 тома от Списание на БАН2.
 Академията отпечатва забележителни трудо-
ве, някои от които имат действително фундамен-
тално значение за българската хуманитаристика. 
Между тях са изданието на автобиографията на 
Софроний Врачански от Павел Орешков (1914), 
на черновата на „История славяноболгарская“ от 
Паисий Хилендарски от Йордан Иванов (1914), 
„Българите в Македония“ (издадени в 1915 и 1917) 
и „Богомилски книги и легенди“(1925) отново на 
Йордан Иванов, „Стопанска България през 1911“ 
(1917) от Кирил Попов, „История на българската 
държава през средните векове“, т. I – III (1918 – 
1940) на Васил Златарски и др.
 Макар основният акцент в дейността на 
БАН да пада върху хуманитаристиката, приро-
до-математическите науки намират равноправно 
място в периодичните издания. В Природо-ма-
тематическото отделение се развива интензивен 
научен живот под формата на реферати и обсъж-
дане на научни трудове. По тези два показателя 
природо-математическите науки не отстъпват на 
хуманитарните. Като цяло обаче доминира хума-
нитаристиката. Тя пряко е свързана с основната 
задача на Академията – да работи по проблемите 
на българската история, език и литература.
 В полза на тази констатация са и фактите, 
свързани с проектната работа на БАН. 

2 Обобщенията са по [5].
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 Първият проект стартира в 1914 г., когато се 
предприемат първите стъпки по създаването на 
речник на българския език. Съставена е „Речниш-
ка комисия“, в която участва елитът на българ-
ското езикознание – Александър Теодоров-Балан, 
Беню Цонев, Стефан Младенов и др. Разработен е 
план, започва да се набира материал от литератур-
ни произведения и от живия говор. През 1942 г. е 
създаден обособен речников отдел, с което работа-
та навлиза в решителна фаза.
 Вторият проект е свързан с издаването на 
исторически извори.  През 1916 г.е създадена ко-
мисия в състав: Юрдан Трифонов, Йордан Ива-
нов, Васил Златарски, която да предложи как да 
се издават „документи, исторически паметници, 
които се отнасят към нашата история за всички-
те ѝ периоди“. Това събитие може да се приеме за 
начало на активен интерес към изворите за бъл-
гарската история от страна на БАН.  В 1938 г. със 
създаването на Комисия за издаване на извори за 
българската история в състав: Гавраил Кацаров, 
Петър Мутафчиев и Петър Ников работата навли-
за във фаза на изпълнение. 
 Третият проект е израз на международното 
признание за БАН. Това е Кирило-методиевската 
комисия, създадена по решение на международна-
та научна общност през 1934 г. Тя има за задача 
да събира изворите за делото на братята Кирил и 
Методий.
 През 1942 г.Академията поема съвместно с 
Виенската академия на науките патронаж над Бъл-
гаро-германския комитет за изследване и публи-
куване на османо-турските документи, съхранява-
ни в Народната библиотека.
 Значителна е дейността на БАН за запазване 
на културно-историческото наследство. Достатъч-
но е само да се припомни, че тя успява да получи 
архивите на Константин Иречек и на Феликс Ка-
ниц
 Важен акцент в дейността на БАН заемат 
нейните дарителски фондове. За разглеждания пе-
риод те се увеличават от 4 на 63 – едно от доказа-
телствата за вниманието, с което БАН се ползува 
в обществото. Голяма част от фондовете са пред-
назначени за премии за научни трудове и за изда-
ване на книжнина, което дава възможност да се 
подпомогне издателската дейност. При дейността 
на фондовете правят впечатление високите крите-
рии, с които работят журитата за определяне на 
лицата, които получават от тях поощрения. 
 Чрез правилното ръководене на системата от 
фондове и базираните на тях награди Академията 
получава възможност да поощри научни изслед-

вания, да отбележи фундаментални и приложни 
научни постижения и да отпечати трудове по важ-
ни актуални въпроси, например от областта на 
транспорта, финансите и стопанството. Така БАН 
с дейността си се превръща в основен фактор за 
формирането на високи научни и естетически 
критерии и стойности.
 Особено важни в този смисъл са наградите, 
давани от фондовете „Напредък“ и „Кирил Берли-
нов“. Сред наградените от фонда „Берлинов“ са 
такива изтъкнати представители на българската 
литература и изобразително изкуство като Йордан 
Йовков, Николай Лилиев, Борис Денев, Констан-
тин Щъркелов. Сред учените е достатъчно да се 
посочат имената на математика Никола Обрешков 
и на историка Петър Мутафчиев, за да се разбере, 
че БАН присъжда наградите си на лица с действи-
телно фундаментални научни приноси.
 Както вече бе отбелязано, Академията е ин-
ституция, която главно се занимава с исторически, 
културно-исторически и езиковедски изследва-
ния. Там са и основните ѝ приноси в българската 
наука. 
 Но не бива да се подценява дейността и на 
учените от други направления. Трябва да се отбе-
лежат приносите на нейните членове  в други на-
правления, като: медиците Стефан Ватев, Тошко 
Петров, Стефан Данаджиев; математиците Иван 
Ценов и Любомир Чакалов; географът Анастас 
Иширков; геологът Георги Бончев; химиците Пен-
чо Райков и Георги Колушки; представителите на 
естествените науки: Иван Буреш, Стефан Петков 
и Николай Стоянов: юристите Венелин Ганев и 
Йосиф Фаденхехт: философът Димитър Михал-
чев: психологът Спиридон Казанджиев и др. Един 
анализ на тяхната дейност показва значителните 
им приноси както за развитието на българската 
наука и образование, така и за международната 
известност на Академията.
 Като важно събитие от междувоенния пе-
риод трябва да се отбележи и изграждане на нов 
корпус за седалището на БАН. Целта е да се оси-
гурят работни помещения за бъдещата дейност, 
пространство за  академичната библиотека, както 
и голям салон. По време на строителството се осъ-
ществява безпрецедентен за българските условия 
акт – 22 членове на Академията ипотекират имо-
тите си като гаранти за заем от 3 млн. лв. за до-
вършване на академичната сграда.

***
 Краят на 30-те и началото на 40-те години 
на ХХ в. е най-хубавото време за Академията от 
войните насетне; то е  изпълнено с усилена работа 
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и видими постижения. Очертават се контурите на 
промяна, която се изразява в развитие към ръко-
водно участие на Академията в българския научен 
живот. Това се дължи на няколко паралелно про-
явяващи се фактора. На първо място, тук трябва 
да се постави разбирането на управляващите, че 
държавата трябва да играе активна роля в сфера-
та на науката, образованието и културата. Трябва 
да се напомни и че страната навлиза в период на 
цялостна модернизация, която засяга и сферата на 
науката. 
 По иинциатива на председателя на БАН 
Богдан Филов, който е и министър на народно-
то просвещение, и министър-председател, през 
1940 г. се приема нов закон за Академията (пуб-
ликуван на 25 април 1940 г. в Държавен вестник). 
Промяната е наложена от самата дейност на Ака-
демията и от развитието на научния живот в стра-
ната. Пред БАН в края на 30-те години изпъкват 
три основни задачи: финансово стабилизиране, 
гарантиране на независимост от моментни факто-
ри, разширяване на дейността ѝ, за да се утвърди 
като най-значителната и висша научна институ-
ция. Новият закон разширява дейността на Ака-
демията и в сферата на изкуствата. С тази цел се 
създава ново, четвърто  отделение. Тази промене-
на структура предполага и промяна в названието 
– БАН се преименува на Българска академия на 
науките и изкуствата (БАНИ). Това не е нова, раз-
лична от предишната академия, както се опитват 
да спекулират десетилетия по-късно някои. Наз-
ванието отразява структурните промени (незави-
симо, че писатели и художници стават членове 
на Академията и преди 1940 г.). Тази разширена 
структура се запазва и по-нататък, но със Закона 
от 1947 г. отново се връща старото наименование.
 Представата за дейността на БАН не би 
била пълна, ако не се отбелижи ролята на нейните 
председатели. Тримата, заемали най-висшия ръко-
воден пост в периода до септември 1944 г., играят 
реална роля в развитието ѝ. Иван Евстратиев Ге-
шов (1898 – 1924) осъществява промяната от 1911 
г., Любомир  Милетич (1924 – 1937) е иницатор 
за новата страда (построена през 1925 – 1929), 
Богдан Филов  (1937 – 1944) стабилизира и раз-
ширява дейността на Академията. 
 Към началото на 1944 г. Академията пред-
ставлява една просперираща институция, която 
се ползва с вниманието на държавата, притежава 
финансови ресурси, три постройки в центъра на 
столицата – централната сграда и дарените от Ге-
шов и от Андрей Ляпчев имоти (самият факт, че 
двама бивши министър-председатели завещават 

свои имоти на институцията е красноречив факт 
за значението, която тя има в очите на някои пред-
ставители на политически елит!), развива значи-
телна издателска дейност. Тя е натрупала значите-
лен организационен опит и навлиза в сферата на 
своето преструктуриране и диференциране.
 Тъкмо в този момент англо-американските 
бомбардировки силно засягат нейната централна 
сграда. Тя е частично разрушена. Академията вре-
менно прекъсва дейността си

***
 Радикалната политическа промяна, извър-
шена на 9 септември 1944 г., слага началото на 
преходен период (две години и пет месеца), през 
който Академията трябва да устои на натиска от 
страна на управляващите за кадрови промени и 
същевременно да се впише в новите политически 
условия. 
 През септември 1944 г. Академията се оказ-
ва без помещения за работа, без председател (Б. 
Филов в качеството си на регент е арестуван от 
новата власт) и с неясно бъдеще. Много бързо 
обаче през втората половина на октомври започва 
процес на консолидиране. Важен фактор, който е 
свързан с този процес, е, че нейният председател, 
философът Димитър Михалчев, се ползва с пълна-
та подкрепа на съуправляващата партия „Звено“. 
Понеже той е изпратен за пълномощен министър в 
Москва,  Академията се управлява фактически от 
един от съучредителите на Съюза на научните ра-
ботници в България,  юриста Никола Долапчиев, 
професор по наказателно право, един от лидерите 
на „Звено“. Още първите действия на новото вре-
менно ръководство показват, че БАН ще се стреми 
да отстоява своята автономия, като, разбира се, се 
съобразява с политическата конюнктура, но прави 
ограничени отстъпки на управляващите. Това ста-
ва в условия, когато осем членове на Академията 
са подведени под съдебна отговорност на три със-
тава на Народния съд. 
 Годината 1945 е решаваща за консолидира-
нето и бъдещото развитие на Академията. През 
късната пролет на дневен ред идва темата за съз-
даването на отделни изследователски институти. 
Този процес отразява някои нагласи на академич-
ни членове, в синхрон е с плановете  на управлява-
щите за индустриализация и развитие на висшето 
образование и поощряване на научната дейност. 
Той е и отражение на опита на Съветската акаде-
мия на науките.
 Приетият на 17 ноември 1945 г. план за науч-
ната дейност е програма за преустройство, вклю-
чително и за създаването на новите институти. 
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Това е и рождената дата на институтската система 
на БАН.
 Новото развитие, към което се ориентира 
ръководството на Академията, отговаря на духа 
на времето (схващането на новите управници на 
страната за практическа ориентация на науката и 
за използването ѝ в производствената дейност). 
Същевременно, това развитие е очертано, макар 
и в контури и съвсем откъслечно, още при създа-
ването на постоянните комисии – специализирани 
в сферата на езика, на изворите за историята, на 
библиографията, области, в които се формират и 
първите институти към Академията. В усилията 
си да се запази от политическо и административ-
но вмешателство, ръководството на Академията 
пристъпва към усвояването на съветския опит. 
Започва преструктуриране на Академията чрез 
промяна в съществуващите служби и създаване на 
нови. Ако трябва да се обобщи ставащото – струк-
турата на Академията се усложнява, обособяват се 
нови изследователски звена, силно се разширява и 
диференцира изследователската дейност, поставя 
се въпросът за назначаване на кадри и пр.
 Създаването на новите институти отразява 
представите на членовете на Академията за раз-
витието на българската наука, степента на зрялост 
на самата наука, хоризонта на възприятие на науч-
ната колегия като цяло, общите насоки за бъдещо 
развитие на страната, такива, каквито се  обсъж-
дат и налагат в общественото пространство. Съ-
четани са специфичните, традиционни за българ-
ската наука и общество, проблемни направления с 
области, които получават приоритет във връзка с 
развитието на техниката и икономиката.
 Предвижда се  откриването на общо 26 ин-
ститута, от които десет към Природо-математи-
чески клон, осем – за Историко-филологическия 
и по четири за Философско-обществения и за 
Литературно-художествения. Трудно може да се 
определи еднозначно, доколко така планираните 
институти изразяват едно дълбоко убеждение за 
неизбежния път на развитие и, съответно – една 
насъщна необходимост за развитието на Академи-
ята, или по-скоро са елементи от програма, коя-
то трябва да покаже на управляващите и – преди 
всичко на критиците на Академията, нейния орга-
низационен потенциал и перспективно мислене.
 Осъществява се своеобразно насрещно дви-
жение: от една страна, са идеите, произтичащи от 
Академията за развитието на нейния научен по-
тенциал и разрастване на дейността ѝ; тенденция, 
очертаваща се още около 1942 г., но получила си-
лен подтик при новите политически условия. От 

друга страна, това е външният натиск и предлага-
ните съветски образци.
 През 1946 г. процесът на изграждане на ин-
ститути продължава  активно. Създадени са ин-
ститутите с хуманитарна насоченост и социална 
насоченост: за правни науки, за философия  и об-
разование, за социални науки. Първите планови 
задачи за изследвания и публикации датират от 
лятото на 1946 г.
 На пръв поглед Академията се е консолиди-
рала и навлиза във фазата на ново активно разви-
тие. За това сравнително безболезнено развитие 
заслуга има както нейното ръководство, така и  ан-
гажираността на управляващите с други проблеми 
и институции. През втората половина на 1946 г. 
обаче сред представителите на Комунистическата 
партия се открояват замисли за пълната промяна в 
БАН, за осъществяване на чистка, дори и гласове 
за нейното разпускане и създаване на нова акаде-
мия.
 Към средата на 1946 г. започва работата 
по нов закон за Академията, който се изработва 
в Министерството на просветата. Проектът де-
тайлно разработва въпроси за състава и органите 
на БАН, както и утвърждава новата институтска 
структура. Той премахва названието БАНИ и въз-
становява предишното название (от 1911 – 1940) 
– Българска академия на науките. Член 1 на Про-
ектозакона постановява, че Академията „се нами-
ра под върховния надзор на Министерския съвет“. 
Срещу тази формулировка, както и срещу някои 
други политизирани постановки в законопроекта, 
Управителният съвет на БАН протестира.
 С намесата на министър-председателя Ге-
орги Димитров и като израз на стремежа на пра-
вителството да демонстрира своето положително 
отношение към научната сфера, и, по-специално 
към Академията и нейните членове, се постига 
компромис. Приетият на 1 февруари 1947 г. закон 
слага край на един дълъг, изпълнен с противоре-
чия, но преди всичко с постъпателно развитие и 
възходящи успехи самостоятелен период от жи-
вота на най-висшата научна институция в страна-
та. Същевременно законът утвърждава изключи-
телната роля и място на БАН в научния живот на 
страната.
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BAS: DEVELOPMENT BETWEEN TWO CHANGES (1911 – 1947)
Nikolay Poppetrov

Abstract
 The article examines a very important period in the history of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS): from 
the transformation of the Bulgarian Literary Society into an Academy (1911) to the establishment of the Bulgarian 
Academy of Sciences into a powerful scientific institution with a developed institutional system (1947). The main 
tendencies of this development are: formation of specialized commissions for the elaboration of a dictionary of the 
Bulgarian language, for publication of sources for the Bulgarian history and for research and publication of sources 
for the life and work of the brothers Cyril and Methodius.
 During these years the Bulgarian Academy of Sciences has become the main scientific center of the country 
by organizing archaeological and ethnographic research, with developing research programs, publishing sources and 
researches, by  creating a scientific archive and a specialized library, by  maintaining broad international scientific 
contacts.
Key words: Bulgarian Academy of Sciences, humanities, national scientific center, organization of scientific work
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ПОСТИЖЕНИЯТА НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА 
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ НА БАН В АВТОМАТИКАТА, 
КИБЕРНЕТИКАТА, РОБОТИКАТА И КОМПЮТРИТЕ

Акад. Васил Сгурев,
Институт по информационни и комуникационни технологии 

при БАН
 Основаното през 1869 г. в Браила Българско 
книжовно дружество (БКД), преобразувано през 
1911 г. в Българска академия на науките (БАН), 
играе огромна роля за възраждането на българска-
та духовност и за укрепване на новосъздадената 
българска държава. Но то много трудно и много 
бавно възприема и приобщава техническите на-
уки у нас към останалите научни дисциплини в 
академията. Достатъчно е да се отбележи, че едва 
29 години след основаването на БКД е избран за 
дописен член (член-кореспондент) представител 
на техническите науки – строителният инженер 
Лукан Хашнов (1869 – 1917) – син на известната 
укривателка на Левски и неговия архив Величка 
Хашнова. Две години след това, през 1900 г., инж. 
Лукан Хашнов е избран за редовен член (акаде-
мик) на БАН. В течение на над пет десетилетия 
след това в Академията са избрани и други пред-
ставители на техническите науки – от минните, 
геологическите, строителните, машинните, елек-
тротехническите, химическите и други инженер-
ни и архитектурни специалности. Те работят ак-
тивно за каузата на БАН и на българската наука, 
за прогреса на народостопанската дейност в на-
шата страна.
 Значителна положителна роля за разви-
тието на научната и научноприложната инже-
нерна дейност по онова време играе списанието 
на основаното през 1893 г. Българско инженер-
но-архитектно дружество (БИАД). На неговите 
страници българските инженери и архитекти пуб-
ликуват своите изследователски резултати. Едва 
през 1959 г. – 90 години след основаването на 
БКД, Министерският съвет взема решение, пуб-
ликувано в Постановление № 236 от 3 ноември 
1959 г., за създаване в БАН на Отделение на тех-
ническите науки (ОТН), чиято цел е „по-нататъш-
но развитие на българската наука и повишаването 
на нейната роля в социалистическото строител-
ство“. За първи академик – секретар на ОТН при 
БАН, е избран чл.-кор. Ангел Балевски [2].
 Създаването на Отделението за технически 
науки към БАН не е случайно хрумване на ви-
сокопоставен държавен деец. То се основава на 

поетия държавен курс след завършване на след-
военния възстановителен период към ускорена 
индустриализация и модернизация на отделните 
отрасли в стопанската дейност. Целта е догонване 
на изпреварилите ни страни, задача дълготрайна 
и трудно решима.
 Президиумът на БАН реагира бързо и на 
заседанието си на 20 ноември 1959 г. опреде-
ля структурата на новото отделение, основните 
насоки, по които то ще се развива, и необходи-
мите средства за това развитие. На основата на 
взетите решения през следващите години в ОТН 
– БАН ще намерят място следните направления 
на техническите науки: автоматика, кибернетика 
и компютърни технологии; металолеене и мета-
лообработка; строителна механика; изучаване и 
управление на водните ресурси.
 В годините след 1959 г. са създадени и реор-
ганизирани различни научни звена, лаборатории 
и институти, в които ще се осъществява дейност 
по посочените четири направления.
 В настоящата статия са описани постижени-
ята на ОТН в едно от четирите направления. На-
учните и приложните резултати по металолеене-
то и метолообработката, строителната механика 
и изучаване и управление на водните ресурси са 
предмет на други изследвания. 
 По първо направление към съществуващия 
Институт по енергетика (ИЕ) към БАН с директор 
доц. инж. Георги Рашеев е създадена секция „Ре-
лейна защита и автоматика на енергийните сис-
теми“ с ръководител доц. инж. Божидар Попов, а 
към самото ОТН – БАН е оформена самостоятел-
на секция към БАН „Автоматика и телемеханика“ 
с ръководител доц. инж. Деньо Белчев. От това 
следва, че още през 1959 г. в Академията е имало 
необходимото виждане и е стартирано развитието 
на високотехнологичното направление „автомати-
ка“. Институционално това изпреварва създаване-
то в индустрията на Централната лаборатория по 
автоматика (ЦЛА) и Централния научноизследо-
вателски институт по комплексна автоматизация 
(ЦНИКА).
 През 1962 г. посочените две звена по авто-
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матика са реорганизирани в обединената секция 
„Автоматика и телемеханика“ с директор по съв-
местителство доц. инж. Георги Рашеев при запаз-
ване на същата тематика. През август 1963 г. тя се 
преобразува в Централна лаборатория по автома-
тика и телемеханика (ЦЛАТ) при БАН с директор 
доц. д-р Николай Наплатанов, който по съвмести-
телство ръководи катедра „Промишлена автома-
тика“ в МЕИ – София. ЦЛАТ е в състав от 40 съ-
трудници в две секции: „Технически средства за 
автоматичен контрол, регулиране и управление“ 
с ръководител доц. инж. Деню Белчев и „Систе-
ми за централизиран и телемеханичен контрол 
и управление“ с ръководител доц. инж. Божидар 
Попов.
 Осъществява се активна подготвителна дей-
ност за създаване на Институт по техническа ки-
бернетика (ИТК) към БАН на основата на ЦЛАТ 
– БАН. Консултант по изграждането на институ-
та е проф. Б. С. Сотсков – член-кореспондент на 
Академията на науките (АН) на СССР.
 На 1 април 1964 г. Президиумът на БАН одо-
брява създаването на ИТК при БАН със следни-
те секции: „Приложно-математически проблеми 
на техническата кибернетика (ПМПТК)“ с ръ-
ководител доц. д-р Н. Наплатанов, „Елементи и 
средства на техническата кибернетика (ЕСТК)“ 
с ръководител доц. инж. Д. Белчев, „Система за 
централизиран и телемеханичен контрол и упра-
вление (СЦТКУ)“ с ръководител инж. Ф. Велков, 
„Системи за автоматично управление и регулира-
не (САУР)“ с ръководител доц. инж. Б. Попов и 
„Бионика“ с ръководител доц. д-р А. Гидиков (по 
съвместителство) [1, 2].
 За директор на ИТК – БАН е избран доц. д-р 
Н. Наплатанов, а за научен секретар – инж. П. Пе-
тров. Последната промяна в структурата на този 
институт е през 1978 г., когато неговото ръковод-
ство се състои от директора чл.-кор. Н. Наплата-
нов, зам.-директорите доц. д-р И. Попчев и проф. 
д.н. Д. Младенов и научния секретар доц. д-р В. 
Сгурев. Секциите вече са осем и имат следните 
наименования: „ПМПТК“ с ръководител доц. д-р 
И. Попчев, „Ергономични системи за управление“ 
с ръководител чл.-кор. Н. Наплатанов, „Управле-
ние на промишлени системи“ с ръководител доц. 
П. Петров, „Информатика“ с ръководител доц. 
З. Николов, „Бионика“ с ръководител чл.-кор. Н. 
Наплатанов, „Автоматизация на интелектуалната 
дейност“ с ръководител доц. д-р В. Сгурев, „Сис-
теми за предаване на информация“ с ръководител 
доц. Ф. Велков и „Хибридно моделиране“ с ръ-
ководител проф. д.н. М. Златев. Институтът раз-

полага с две спомагателни звена: „Хибриден из-
числителен комплекс (ХИК)“ с ръководител доц. 
инж. Н. Милев и „База за развитие и внедряване“ 
с ръководител инж. К. Куршумов.
 За почти двадесетгодишнината от създа-
ването на Отделението за технически науки и 
научните поделения към него до 1978 г., когато 
е осъществена мащабна реорганизация на ИТК 
– БАН, са осъществени немалък брой теоретич-
ни изследвания и са създадени редица системи и 
устройства, някои от които са внедрени в прак-
тиката. Това дава възможност на Отделението за 
технически науки да заеме достойно място в Ака-
демията и извън нея в областта на автоматиката, 
кибернетиката, роботиката и компютърните тех-
нологии. Не е възможно в една статия подробно 
да се опишат тези постижения, но по-важните от 
тях заслужават да бъдат отбелязани.
 Такива са: Системата за автоматично измер-
ване и регулиране на влажността на леярската 
пръст (1961), Комплексната телемеханична сис-
тема ТР-62 за изграждане на технически сред-
ства за автоматизация (1965), Методът и устрой-
ството за ритъмен анализ на електрокардиограма 
АНДРОС-66 (1966), Електронната диагностична 
машина ЕДМ-4 (1967), АНДРОС-Р – производ-
ство на завод „Електроника“ (1967), Системата за 
флуидни елементи на техническата диагностика 
(1967), PH-метърът (1967), Уредът за измерване 
на електропроводимост на течности КОНДУК-
ТОМЕТЪР (1968), Системата за флуидни струй-
ни елементи (1969), Системата от програмни и 
технически средства за управление на товарен 
автотранспорт в МОК „Медет“ Астра 71 (1970), 
Системата за предаване на оперативна статисти-
ческа информация ЦЕНТРОНИК-1001-ТК (1970), 
Управляващата изчислителна машина за работа в 
режим реално време Астра 71-25 (1972), внедря-
ването на Системата за оперативно управление на 
промишлен транспорт Астра 71 в МОК „Медет“ 
(1973), Гамата от хидравлични струйни елементи 
ФАЛОМА (1973), Информационната система за 
скрининг диагностика на МНЗ (1973), Автоматът 
ИНТЕРТЕСТ за функционален контрол и диагно-
стика на устройства с интегрални схеми (1973), 
Алгоритмите и  програмните системи за опти-
мално разпределение на водните ресурси (1975), 
Системата за автоматизация на проектирането 
САПР (1976), Многомерните адаптивни системи 
(1977), Комплексът от системи за управление на 
клас подвижни обекти ВИЗЬОР (1977), Адапта-
цията на системите за ранна дагностика на рака 
(1977), Разработката на клас мултимикропроце-
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сорни системи за управление (1978), Човеко-ма-
шинната система ЕКЗАТЕСТ (1978), Автоматизи-
раната система за оперативно управление (АСОУ) 
на технологичния транспорт в МОК „Елаците“ 
(1978).
 Не всички от тези разработки са стигнали до 
внедряване, но с каквато и критичност да се гледа 
на тях, не може да не се отбележи, че първо, броят 
им впечатлява и второ, че те са първите и много 
често сполучливи опити за навлизане във важни 
области за внедряване на автоматиката, киберне-
тиката и компютърните технологии, които се раз-
виват активно и днес.
 Системата Астра 71 за оперативно упра-
вление на промишления автотранспорт в МОК 
„Медет“ заслужава специално внимание. За нея 
е създадена при невероятни трудности първата 
българска специализирана управляваща изчисли-
телна машина за работа в режим реално време. 
Разработката и внедряването на тази компютър-
на управляваща конфигурация е дело изцяло на 
колектив от ИТК – БАН в периода 1970 – 1974 г. 
За онези години, при тогавашната елементна база, 
разработката, обучението на експлоатационния 
персонал и внедряването на подобна система из-
исква твърде много време, търпение, упоритост 
и умения за преодоляване на огромни трудности. 
Изследователите и разработчиците имаха тези ка-
чества и това позволи системата Астра 71 да рабо-
ти успешно 12 години – до изчерпване ресурсите 
на рудника и неговото закриване. С множеството 
патенти и ефективни решения, както и успешната 
експлоатация на системата, Астра 71 зае лидира-
що положение сред подобните системи извън на-
шата страна.
 Специалистите от миннодобивния бранш 
следяха внимателно перипетиите по внедрява-
нето на системата и това спомогна за ускоряване 
използването на електронноизчислителните ус-
тройства и системи в промишлеността [2].
 Описаните разработки се опират  на съот-
ветни теоретични изследвания, най-съществените 
от които са: методи и алгоритми за синтез на раз-
познаващи диагностични системи (1968); изслед-
ване на йерархичната структура на управлението 
на големи системи (1968); методи и алгоритми за 
оперативно управление на промишлени транс-
портни системи в реално време (1971); методи и 
технически средства за представяне на навига-
ционна информация за пилотиране на безпилотни 
управляеми летящи обекти (1973); подход за оп-
тимален синтез на специализирана ЦИМ (1974); 
алгоритми и програми за оптимално разпределе-

ние на водните ресурси (1976); метод за описание 
на затворени транспортни системи (1976); син-
тез на автомати в еднородна среда (1976); мето-
доорентирано програмиране (1976); многомерни 
адаптивни системи (1977); изследване и синтез на 
мултимикропроцесорни системи за управление 
(1978).
 ИТК при БАН организира редица междуна-
родни конференции: Приложни аспекти на теори-
ята на автоматите (Варна, 1970), Международна 
конференция по флуидика (Варна, 1972), Опти-
мизация на системите за събиране, предаване и 
обработка на аналогова и дискретна информация 
в локални информационно-изчислителни мрежи 
(гр. Минск, 1976), Системи за преработка и пре-
даване на информация (1977), Системи за авто-
матизация на проектирането (САПР) (ВГС-2, Со-
фия, 1977).
 През 1963 г. започва да излиза академичното 
списание „Известия на ЦЛАТ – БАН“, което през 
1964 г. е преименувано на „Известия на Институ-
та по техническа кибернетика“. През 1964 г. На-
учният съвет на ИТК при БАН получава правото 
да присъжда научни звания и степени: „ст.н.с. ІІ 
ст.“ и „к.т.н.“.
 В края на 1978 г. на най-високо държавно 
ниво се взема решение за коренна, дълбочинна 
реорганизация на ИТК при БАН, като институтът 
се насочва към решаване на важни национални 
задачи с практическа насоченост. Ръководството 
на БАН не е уведомено за това решение, което му 
е спуснато отгоре „за изпълнение“. По-късно та-
кава практика ще се приложи и към други инсти-
тути на БАН.
 На 30 ноември 1978 г. е публикувано Раз-
пореждане № 73 на Бюрото на МС, с което от 1 
декември 1978 г. се създава Институт по техни-
ческа кибернетика и роботика (ИТКР) при БАН 
на основата на ИТК при БАН и три научно-про-
изводствени лаборатории на ЦУВ „Прогрес“ 
на ДКНТП, а именно: „Уникална електроника“, 
„Специализирани роботи“ и „Механизация и ав-
томатизация на заваръчните процеси“. Целта на 
този нов академичен институт се определя по 
следния начин: „експериментални и приложни 
изследвания в областите, свързани с кибернетич-
ни системи за управление на технически процеси 
и обекти; научноизследователска и внедрителска 
дейност в областта на роботите и тяхното уско-
рено приложение в народното стопанство, опит-
но производство, както и обучение, подготовка 
и следдипломна квалификация на специалисти в 
тези области“.
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 От текста следват задачи основно в две на-
правления: „кибернетични системи за управление 
на технически обекти и системи“ и „научноизсле-
дователска и внедрителска дейност в областта на 
роботиката“. За новия институт са предвидени ре-
сурси от 600 хил. валутни лв. по ІІ направление. 
Към него минават и активите на ИТК – БАН, вкл. 
и новопостроеният блок 2 на БАН.
 Действа се решително – всички служители и 
сътрудници на стария институт са освободени, но 
могат да участват в конкурса за 360 нови щатни 
бройки в новия академичен институт. От 1980 г. 
от индустрията към ИТКР към БАН е придаден 
като Опитна база бившият завод за везни „Сашо 
Кофарджиев“. Списъчният състав достига общо 
870 души.
 За директор е назначен доц. д-р Ангел Ан-
гелов, дотогава зам.-председател на ДКНТП, за 
зам.-директор – доц. Петър Петров, а за научен 
секретар – д-р Николай Илиев. Оформени са две 
направления: „Техническа кибернетика“ с ръково-
дител д-р Николай Илиев и „Промишлени робо-
ти“ с ръководител инж. Недко Шиваров. Шестте 
секции са разпределени между тези направления. 
За ръководител на звената за развитие и внедрява-
не е избран инж. Богдан Стоянов.
 С предоставените средства и общи усилия 
Опитната база и развойните звена са превърнати в 
истински опитен завод (своеобразен „Технопорт“, 
както биха казали понастоящем). В него са вклю-
чени: електроконструктивен възел; машиннокон-
структивен отдел; технологична документация 
и архив; размножителна база; електромонтажна 
работилница за бързо изпълнение на прототип-
ните модели, макети и опитните установки; зве-
но за автоматизирано проектиране на опитните 
установки. В ИТКР постъпиха на работа редица 
сътрудници от ведомствената наука и развой и 
това даде възможност този академичен институт 
да получи същите възможности, както и водещите 
промишлени институти. Това позволи от ИТКР – 
БАН в заводите за серийно производство да бъде 
изпращана проверена техническа документация 
за конструираните изделия, която веднага да се 
използва в производството.
 Най-бързо стартира дейността по разработ-
ката и конструирането на промишлените работи, 
електромеханиката на които се произвеждаше от 
завод „Берое“, Стара Загора, а управляващите ус-
тройства – от ДЗУ – Стара Загора. Специалистите 
от института участваха в избора и закупуването 
на машини и съоръжения, както и в подбора и 
подготовката на кадри за завод „Берое“ и спома-

гателните цехове, работещи кооперирано с него. 
ИТКР при БАН инициира създаването на ведом-
ствен институт по роботика в гр. Стара Загора и 
оказа значителна помощ в неговото укрепване.
 Първата отговорна задача беше проекти-
рането на микропроцесорно управляващо ус-
тройство за хидравличния робот от серията 
„Верзатран-АМФ“, за чиято хидромеханична 
конструкция от завод „Берое“ е закупен лиценз. 
Контролерът беше ембаргов и в ИТКР беше осъ-
ществено неговото конструиране и прототипира-
не. Сроковете бяха къси, а трудностите – значи-
телни. Всичко завърши успешно, заводът и ИТКР 
добиха увереността, че могат да произвеждат и 
по-сложни изделия.
 Следващата значително по-тежка задача 
беше проектирането на роботизиран комплекс за 
електродъгово заваряване (РБ-251). Тази разра-
ботка е изцяло българска и е защитена с няколко 
патента. Разработката беше подпомагана от ин-
ститут „Патон“ на Украинската академия на нау-
ките. Институт „Патон“ и ИТКР-БАН създадоха 
в София съвместна международна лаборатория 
„Интерробосварка“, която спомогна много за пов-
дигане нивото на роботизираното заваряване в 
двете страни.
 Комплексът РБ-251 се състоеше от портален 
тип робот за електродъгово заваряване, източник 
на заваръчен ток, водно-охлаждана горелка и ре-
дица технологични приспособления. Бяха използ-
вани съвременни решения с множество обратни 
връзки. И до сега този комплекс си остава едно 
от най-сложните и скъпи изделия, които някога са 
създавани у нас и са произвеждани от българско-
то машиностроене! В завод „Берое“, Стара Заго-
ра, бяха произведени 15 броя комплекси РБ-251 за 
нуждите на ВПК на СССР. Отзивите за работата 
им бяха много добри.
 Друго успешно направление беше иниции-
рането и създаването под ръководството на доц. 
Недко Шиваров на фамилията учебни роботи 
„Робко“. Те имат сравнително несложна механич-
на конструкция, но със своята многофункционал-
ност представляват добра платформа за обучение 
в училищата и университетите. И досега тези ро-
боти могат да бъдат видяни в някои учебни зали у 
нас.
 На основата на отработените базови кон-
струкции бяха разработени и произвеждани 
роботи тип „вземи-постави“ за нуждите на ма-
шиностроенето, както и роботи за боядисване. 
Последните имат по-сложни управляващи ус-
тройства и софтуер, защото роботът трябваше да 
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бъде обучаван да повтаря правилно бояджийските 
операции.
 Към времето на промените у нас след 1990 г. 
старозагорските заводи имаха достатъчно по-
ръчки от български и чуждестранни клиенти за 
производството на различни видове промишлени 
роботи. Всичко това дава сериозно основание на 
БАН и на неговия институт ИТКР да бъде при-
знат решаващият принос в инициирането и съз-
даването на индустрията на промишлените робо-
ти в нашата страна. В онези години този факт не 
се отричаше от професионалните среди у нас и 
в източноевропейските страни. След промените, 
поради твърде некомпетентната приватизация, 
двата добре оборудвани старозагорски високотех-
нологични завода – ДЗУ и „Берое“, бяха доведени 
до окаяно положение. С това се сложи край и на 
серийното производство на промишлените робо-
ти у нас! Родиха се нови малки фирми, които по 
свой начин продължават българските традиции в 
роботиката.
 Следващият голям пробив, който беше осъ-
ществен в ИТКР – БАН, е свързан с иницииране-
то и производството на персоналните компютри 
в нашата страна [1, 5, 6, 8]. Добре известният в 
електронните професионални среди изтъкнат ин-
женер Иван Марангозов първи у нас предусети 
перспективите на зараждащия се клас персонални 
компютри, предназначени за лично ползване от 
конкретния потребител. Чрез тях е възможна ко-
муникацията в мрежи и с други компютри. Инж. 
И. Марангозов групира около себе си малък ко-
лектив от специалисти в изчислителната техника 
за създаване на български персонален компютър: 
инженерите Георги Желязков, Петър Петров, Бо-
рис Вачков и др. Такъв компютър е разработен за 
кратък срок през 1980 г. Той е наречен ИМКО-2, 
8-битов и изцяло съвместим с най-добрия по оно-
ва време Apple II Plus, с дисковата операционна 
система DOS 3.2 и с компилатор от езика Pascal. 
Успехът е пълен, ръководството на ИТКР и особе-
но неговият директор доц. д-р Ангел Ангелов за-
почват активно да подпомагат това направление. 
Министерството на просветата поръчва 200 броя 
от ИМКО-2 за училищата; те са произведени в 
Опитната база на ИТКР. В края на 1981 г. стотици 
бройки на ИМКО-2, създадени в същата Опитна 
база, са разпространени в множество учреждения 
и организации на нашата страна и правят този 
компютър твърде популярен.
 Ръководството на ИТКР търси площадка за 
серийно производство на ИМКО-2, като се ориен-
тира към ДСО „Приборостроене и автоматизация 

(ПА)“. Създава се филиал за ИТКР на територия-
та на гр. Правец.
 ДСО „Изот“, макар и със закъснение, разра-
ботва свой 8-битов персонален компютър. През 
1982 г. ДКНТП и други две заинтересувани ми-
нистерства разработват „Програма за развитието 
на персоналните компютри в НРБ“ за периода 
1982 – 1985 г. Осигурени са ресурси за оборудва-
не на заводите и за производството на 100 хил. бр. 
персонални компютри. Осъществена е прецизна 
експертиза кой от двата вида компютри – ИМКО-
2 или този на ДСО „Изот“, да бъде произвеждан 
серийно. По всички показатели по-висока оценка 
се дава на ИМКО-2, който под името „Правец-82“ 
получава широко разпространение. Ръководите-
лят на Опитната база на ИТКР доц. д-р Пламен 
Вачков е назначен за директор на Комбината по 
микропроцесорна техника (КМПТ) „Правец“ и 
едновременно с това е зам.-директор на ИТКР – 
БАН. ДСО „ПА“ е преобразувано в СО „Микро-
процесорни системи“ и за председател на неговия 
управителен съвет е назначен доц. А. Ангелов. 
Цялата по-нататъшна работа на КМПТ „Правец“ 
протича при тясното взаимодействие и съгласува-
не на неговата дейност с ИТКР при БАН
 В средата на 1984 г. от групата на инж. И. 
Марангозов е разработен 16-битовият персонален 
компютър ИМКО-4, който е напълно съвместим с 
компютъра IBM PC-XT. От ДСО „Изот“ са разра-
ботени конкурентни варианти, но в крайна сметка 
компютърът на инж. И. Марангозов на ИТКР е с 
по-добри показатели и под името „Правец-16“ е 
произвеждан серийно в КМТП „Правец“. Изобщо 
всички серийно произвеждани персонални ком-
пютри в България са дело на групата на И. Маран-
гозов, на ИТКР и на БАН като цяло; това е напълно 
ясно още през онези години [3]. Производството 
на КМПТ „Правец“ непрекъснато се увеличава не 
само поради търсенето в България, но и поради 
експорта на тези компютри в чужбина. Популяр-
ността на персонални компютри „Правец“ непре-
къснато расте и годишната стокова продукция се 
увеличава от 8 млн. лв. през 1983 г. до 400 млн. 
лв. през 1987 г.
 Като цяло инициирането и създаването на 
индустрията за производството на персонални 
компютри е третото значимо постижение на БАН 
при серийно произвежданите индустриални изде-
лия, след машините за леене с противоналягане и 
промишлените роботи [3, 5].
 Сътрудниците на ИТКР – БАН осъществя-
ват и други важни теоретични и приложни из-
следвания в областта на автоматиката, роботика-
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та, персоналните компютри, информационните 
технологии. Най-важните от тях са: Планетарните 
телоподаващи устройства „Изоплан“, „Изомодул“ 
и „Полизаплан“ (1978), Универсалната система за 
контрол на леенето (1979), Микропроцесорното 
устройство за управление на промишления робот 
РБ-230 (1979), Електронната система за сорти-
ране на тютюневи листа „Делтахром-01“ (1979), 
Системата за управление на трансманипулатори 
„Изоматик-ТМ“ (1979), Системата за автоматич-
но пожарогасене САП (1979), Роботизираната 
система за електродъгово заваряване в Комбината 
за електрокари „6-ти септември“ РС-501 (1981), 
Функционалните модули за изграждане на систе-
ма и средства за обработка на информация и за ав-
томатизация МИК-68 (1981), Микропроцесорната 
система за автоматизирано управление на техно-
логичния процес в бетонен възел „Бетоконтрол“ 
(1981), Автоматизираната система за неразруша-
ващ магнитен контрол на физико-механични по-
казатели на валцовани черни метали с използване 
на микропроцесор – „Микросом“ (1981), Микро-
процесорната система за управление на „летя-
ща ножица“ „Икар-10“ (1981), Функционалните 
модули за изграждане на средства за управле-
ние на промишлени роботи и агрегатни машини 
„Изоматик“ (1981), Базисният микропроцесорен 
регулатор „МИК-09“ (1984), Универсалният то-
коизточник за заваръчен ток (1984), Системата за 
разпределено управление на непрекъснати про-
цеси МИК-2000-С (1984), Управлението на уче-
бен малък робот „Робко“ с персонален компютър 
(1984), Еталонното роботизирано работно място 
с промишлен робот РБ-232 за палетизация в ке-
рамичната промишленост (1984), Учебният робот 
с антропоморфна конструкция „Робко-01“ (1985), 
Автоматизираното управление на заваръчен про-
цес при високочестотни токоизточници за роботи-
зирано заваряване (1985), Преносимият персона-
лен компютър за управление на технологичните 
процеси (1985), Портативният информационен 
терминал ПИТ-01 (1986), 32-битовата микро-
компютърна система „Интерлаб“ (1986), Функ-
ционалните модули с микропроцесори на Intel за 
изграждане на системи за управление в реално 
време MC-1000 (1986), Микропроцесорната сис-
тема за обработка и интерпретация на данни от 
експериментални изследвания „Компекс“ (1986), 
Управляващото устройство за робот РБ-241 и РБ-
242 (1987), Системата за оперативно управление 
на промишлен автотранспорт „Траси-30“ за МОК 
„Асарел“ (1987), Фамилията от микропроцесор-
ни модули за изчислителни устройства и системи 

за автоматизация на проектирането на 32-битови 
VME-магистрали (1987), Професионалният PC-
МИК-16-Турбо и операционна система за реално 
време (1987), Системата за събиране и обработ-
ка на лабораторни данни КСИ-10 (1987), Екс-
пертната система за техническа  диагностика 
ЕСИАА (1987), Универсалният контролер „Изо-
матик-1001-УК“ (1987), Персоналният компютър 
„Правец-16А“ и „Правец-8А“ (1987), Интелигент-
ният контролер за контрол и управление на проце-
си КСИ-16 (1987), Локалната мрежа за 16-битови 
персонални компютри (1987), Концентраторът за 
локална мрежа, свързваща еднокръгови регулато-
ри към персонален компютър (1987), РИСК-ему-
латорите (1988), Фамилията захранващи блоко-
ве на кари-роботи (1988), Компилаторът за език 
C-16 (1988), Системата МИК-2000, внедрена в 
Нефтохим, Бургас (1988), Системата МИК-2000 
за управление на биотехнологични процеси 
(1989), Интегрираната система за събиране на 
данни и за управление на промишлени процеси 
„Микроскан-16“ (1989), Захранващите модули за 
PC (1989), Пакетът приложни програми „Мулти-
пак-ІІ“ (1989), Разпределените микропроцесорни 
системи за персонален достъп (1990), Програм-
ният продукт за нелинейна оптимизация NLP-16 
(1990), Адаптивните отказоустойчиви разпреде-
лени изчислителни системи (1990), Персоналните 
компютри за индустриално приложение (1990). 
 Зад целия този далеч непълен списък от из-
следвания и разработки се крият значителни уси-
лия на многобройния колектив на ИТКР, довели 
до множество внедрявания в стопанската дейност 
на нашата страна и до значими теоретични резул-
тати. 
 През този период в ИТКР се осъществява 
и значителна дейност в областта на изкуствения 
интелект (ИИ) [9]. В тази област е инициирана 
Международната конференция AIMSA, при която 
досега са проведени 17 издания на същата.
 Институтът е инициатор и на международ-
ните конференции „Перскомп“ и „Робкон“, които 
са проведени през 1985 г. и 1987 г., както и на кон-
ференцията по флуидика „Яблонка“. Поддържа 
се и значително по обем и обхват международно 
сътрудничество.
 ИТКР създава редица филиали на Института 
в КМПТ „Правец“, Стара Загора, Велико Търново 
и Пловдив. Той, заедно с БИСА и НПО „Метал-
ни конструкции“ участва в създаването на науч-
но-производствена база РОССА, както и в бълга-
ро-японското сдружение МЕДИКОМ СИСТЕМС.
 С помощта на БАН ИТКР закупи два апарта-
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мента в Токио, Япония, където започна създаване-
то на съвместна българо-японска лаборатория по 
роботи и компютърно управление. Работата спря 
след промените през 1990 г.
 ИТКР самостоятелно финансира и изгради 
жилищно здание и към 1990 г. в състава на ин-
ститута няма служители, регистрирани като нуж-
даещи се от жилище. Също така ИТКР самостоя-
телно  изгради творчески дом в планината над 
Владая. Започна се изграждането на подобен дом 
и край р. Велека на Черноморското крайбрежие.
През периода от октомври 1982 г. до началото на 
1987 г. директорът доц. Ангел Ангелов е назначен 
за посланик на НРБ в Япония и през този период 
длъжността директор на ИТКР – БАН се изпълня-
ва от проф. д.т.н. Васил Сгурев.
 В института има двама заместник-директо-
ри, двама научни секретари и шест научно-при-
ложни направления, във всяко едно от които са 
позиционирани по шест секции. Начело на тези 
относително самостоятелни направления и зве-
на застават опитни и авторитетни разработчици, 
изследователи и научни работници в ИТКР: доц. 
д-р Николай Илиев, инж. Иван Марангозов, доц. 
Георги Начев, инж. Богдан Стоянов, доц. Стоян 
Диноев, чл.-кор. Ангел Ангелов, проф. д.т.н. Ва-
сил Сгурев, доц. Недко Шиваров. ИТКР има спе-
цифичен статут в състава на БАН, което му дава 
значителна гъвкавост и ефективно стимулира на-
учно-приложната дейност. Всичко това позволява 
на ИТКР да заеме особено място сред професио-
налните среди, занимаващи се с насочено-фунда-
ментални и научно-приложни изследвания.
 В края на 80-те години на миналото столе-
тие авторитетът на ИТКР при БАН сред профе-
сионалната и академична общност е невероятно 
голям. Значителен брой млади специалисти и из-
следователи се стремят към работа в този прести-
жен академичен институт.
 След промените през 1990 г. Отделението 
за технически науки е присъединено към други 
отделения, в друга структура, а ИТКР при БАН 
е разделен на пет самостоятелни академични ин-
ститута и технологичен център с опитна база. 
През следващите няколко години новите институ-
ти от ИТКР са реорганизирани още няколко пъти 
и съставът и материалните им възможности рязко 
намаляват. Но това е вече съвсем друга история, 
която заслужава самостоятелно изследване.
 ИТКР при БАН може да бъде разглеждан 
като специфичен уникален проект на БАН – както 
би се казало понастоящем, който като цяло се ока-
за твърде успешен и остави трайна следа в техни-

ческите науки и компютърните технологии у нас. 
В много отношения той изпревари времето си, 
поради което той не само събра много одобрения, 
но и не малко завист и злоба. Неговият уникален и 
успешен опит може да помогне в сегашните уси-
лия на нашата страна за развитието на високотех-
нологичните производства.
 След 2000 г. беше създадено Отделение на 
инженерните науки (ОИН) към САЧК на БАН, 
което следва да се разглежда като правоприемник 
на ОТН към БАН.
 В навечерието на 150-годишнината от съз-
даването на БАН справедливо могат да бъдат от-
белязани следните значителни заслуги към това 
отделение през миналото столетие в областта на 
автоматиката, роботиката, кибернетиката и персо-
налните компютри:
 1. Колективи на Отделението и БАН като 
цяло имат решаващи приноси в инициирането и 
създаването на следните три високотехнологични 
отрасли за промишленото производство у нас на:

- машините за леене с противоналягане;
- промишлените роботи;
- персоналните компютри.

   И всичко това без излишни посредници – от 
БАН директно към промишлеността!
 2. Разработка и внедряване на първата у нас 
специализирана управляваща изчислителна ма-
шина АСТРА 71-25 и на специфична периферия 
към нея за управление в режим реално време на 
промишления транспорт в тежките минни усло-
вия на МОК „Медет“ при продължителност на 
експлоатацията над 12 години.
 3. Институционализиране и стартиране на 
изследователска и приложна дейност по автома-
тика – област, постиженията на която се разпрос-
траняват бързо по цялата страна.
 4. Иницииране и стартиране на дейност в об-
ластта на кибернетичните системи и изкуствения 
интелект – направления, които и досега играят 
увеличаваща се съществена роля в техническите 
науки и обществената практика.
 Много ли е това или малко, сами преценете. 
Но инженерите – изследователи от БАН имат пъл-
но основание да посрещнат достойно 150-годиш-
нината на тази заслужила и така важна българска 
институция – заедно с целия колектив на БАН и с 
огромния брой доброжелатели на Академията!
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ACHIEVEMENTS OF THE DЕPARTMENT OF TECHNICAL SCIENСES AT  
THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES IN AUTOMATISATION, CYBERNETICS,  

ROBOTICS AND COMPUTERS
Vassil Sgurev

Abstract
 This article is dedicated to the 150-th anniversary of the establishment of the Bulgarian Literary Society 
(BLS) whose successor is the Bulgarian Academy of sciences (BAS).
 The achievements of the Department of Technical Sciences (DTS) are considered in it, in the area of 
automation, cybernetics, robotics, and computers. Establishment of this Department in 1959 is a consequence 
of decisions at state level for industrialization and modernization of the economic activity in Bulgaria.
 The period from 1959 to 1990 is under consideration, when this Department has been existing and the 
successive scientific sections in which the activity in the pointed out above has been realized – two laboratories, 
united in a Central Laboratory of Automatics and Telemechanics (CLAT) (1959 – 1964), Institute of Technical 
Cybernetics (ITC) (1964 – 1978), and Institute of Technical Cybernetics and Robotics (ITCR) (1978 – 1992).
 Most generally the scientific, research, and application achievements of CLAT, ITC, and ITCR may be 
reduced to the following:
 1. The pointed out three scientific sections of the DTS of BAS have as a whole decisive contributions 
in the initiation and creation of the following highly technological branches of the industrial production in 
Bulgaria:
- automation equipment for industrial production and other areas of economy;
- industrial robots;
- personal computers.
 2. Development and implementation of the first in our country specialized control computer ASTRA-71-25 
and specific peripheral devices for real time control of industrial transport in heavy mining conditions.
 3. Institutionalization and startup of research and application activities in automatics – an area whose 
achievements are quickly spread all over the whole country.
 4. Initiation and startup of activities in the area of cybernetic systems and Artificial Intelligence – 
directions which even up to now play substantial role in the technical and social practice.
Key words: Department of Technical Sciences, automation, cybernetics, robotics, computers
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 Българската академия на науките (БАН) въз-
никва в бурната епоха на Възраждането, в години-
те на националното пробуждане, на осъзнаването 
и борбата в името на независимостта. Тя е уника-
лен български феномен. Днес, от дистанцията на 
времето, можем да кажем, че развитието на Ака-
демията е неразделна част от цялостния процес на 
формиране, изграждане и развитие на българската 
държава. БАН преминава през различни периоди, 
преживява доста сериозни преврати, но запазва 
своя първоначален характер на духовно средище 
и храм на българското просвещение. 
 През 2019 г. БАН чества 150 години от свое-
то създаване, а заедно с нея юбиляр е и Научният 
архив (НА) на БАН.
 Започнал своята дейност още с основаване-
то на Българското книжовно дружество (БКД) в 
Браила през септември 1869 г., НА може да се счи-
та за най-старата архивна институция в страната. 
Профилиран е като архив на документите на Ака-
демията (независимо от времето на тяхното създа-
ване), а също и за личните фондове на български 
учени, членове на БАН. В исторически аспект се 
е формирал значително по-рано от държавните 
архиви и има собствен принос за опазването на 
документалното културно-историческо наслед-
ство. Статутът на Научния архив нееднократно 
през годините се променя. През 1947 г. Архивът е 
обособен като организационна единица в Акаде-
мията под наименованието „Архивен отдел“. Две 
години по-късно този отдел е преобразуван в „Ар-
хивен институт при БАН“. Следват още няколко 
структурни преобразувания, като през определени 
периоди е бил самостоятелен, а през други – „под 
шапка“. От 1 януари 1994 г. с решение на Общото 
събрание на БАН Научният архив на БАН е обо-
собен в самостоятелно специализирано звено 
на Академията и извършва следните дейности: 
комплектува архивни документи; извършва науч-
но-техническа обработка и експертиза на тяхната 
ценност; организира използването им за научно-
изследователски, справочни и други цели; подгот-
вя документални издания и изложби; оказва мето-
дическа помощ на поделенията на БАН в работата 
на техните деловодства и архиви. Цялата дейност 

на Научния архив е подчинена на важните стра-
тегически задачи и приоритети на Академията. 
По-нататъшното развитие на НА се свързва както 
с традиционната му до този момент дейност, така 
и с изграждането му като съвременен изследова-
телски център, базиран на знанието, и като акти-
вен партньор в европейското научноизследовател-
ско пространство.
 НA на БАН като специализирано звено има 
своето място и значение в структурата на Акаде-
мията: обезпечава българската научна общност 
с пълноценна изворова база, отразяваща всички 
страни на развитие на обществото в различни ис-
торически периоди, което е една от основните за-
дачи на всеки архив. Културното наследство, съх-
ранено в НА на БАН, днес се вписва отлично сред 
международните приоритети на европейската нау-
ка и култура. Документалните извори провокират 
разработването на многобройни изследователски 
задачи в различни области: политическа и кул-
турна история, история на изкуството, география 
и картография, геология, археология, етнология и 
др. Получените резултати предизвикват сериозен 
интерес не само сред българската научна колегия, 
но и в широк европейски контекст увеличават въз-
можностите за бъдещи интердисциплинарни про-
учвания. Това е приносът на Академичния архив 
към културното разнообразие на Европа и света в 
исторически и в съвременен план.
 Независимо от сегашния динамичен период 
на цялостна преориентация и стремеж към рефор-
ми, необходимите промени трябва да се предпри-
емат съобразно запазването на традициите, но и 
на новите обществени нагласи, за да продължи 
институцията да изпълнява своите функции в пол-
за на науката и обществото.
 Приоритет за НА е текущото попълване, 
поддържане и разширяване на архивния фонд на 
БАН чрез комплектуване и обработка на докумен-
талния масив. За 150 години Академичният архив 
съхранява почти 600 архивни фонда. Между тях 
са: документите на Академията от нейното създа-
ване до днес, на братя Евлоги и Христо Георгиеви, 
Васил Друмев (митрополит Климент), проф. Иван 
Шишманов, академик Спиридон Казанджиев, ге-

Габриела Вапцарова,
Дарина Илиева, 

Научен архив на БАН

150 ГОДИНИ НАУЧЕН АРХИВ НА БАН1

1 По доклад, изнесен на конференция КИН 2019 във Велико Търново.
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нерал Христофор Хесапчиев, проф. Боян Пенев, 
проф. Йордан Иванов, проф. Васил Златарски, ака-
демик Георги Бончев, академик Тодор Павлов, на 
писатели като Иван Вазов, П. К. Яворов, П.Р. Сла-
вейков, Алеко Константинов и мн. др. Разбирайки 
значението на архивната институция за опазване 
на научното наследство, много съвременни учени 
започнаха да даряват своите лични архиви. В по-
следната година са комплектувани фондовете на 
акад. Кирил Боянов, акад. Михаил Станчев, акад. 
Петър Динеков, чл.-кор. Румяна Радкова, проф. 
Параскева Михайлова, проф. Веска Николова, 
проф. Иван Тютюнджиев и др., което е безспорен 
принос за обогатяването на академичния докумен-
тален фонд. 
 В НА на БАН са регистрирани и 24 сбирки 
от архивни документи, нотни материали, печати, 
мемоари и др. Има над 100 частични постъпления 
на важни исторически документи. В НА се съх-
раняват едни от най-старите и ценни славянски и 
старобългарски ръкописи от ІХ до ХІХ век, орга-
низирани в „Сбирка Х“. Между тях са Битолският 
триод от ХІІ век; Иван-Александровият песнивец 
от 1337 г.; псалтири и евангелия, сборници и да-
маскини, както и два ранни преписа на Паисиева-
та история.
 Една от основните и продължаващи функ-
ции на Академичния архив е  осъществяване на 
методическо ръководство и контрол върху дей-
ността на институтските архиви и деловодните 
звена. Успех на НА е изготвянето на осъвремене-
ни индивидуални номенклатури за всички научни 
поделения, което гарантира единство в работата 
на цялата Академия. На тяхна база продължава 
подготовката на документи на отделните институ-
ти за постоянен прием.
 Перспектива и дългосрочна стратегия на НА 
е работата по научноизследователски проекти, 
в които участваме самостоятелно или като парт-
ньори. Особено внимание заслужава проектът с 
Британската библиотека, насочен към опазване 
на културно-историческо наследство в риск: „За-
страшени фотоколекции за участието на предин-
дустриална България в три войни в началото на 
ХХ век“. Друг голям проект на НА по линия на 
ЮНЕСКО е изготвянето и публикуването на енци-
клопедия „Жените в науката“.
 В международната дейност на Академията 
НА участва със следните проекти: „Българо-пол-
ски научни и културни връзки през първата по-
ловина на ХХ век въз основа на документалните 
масиви, съхранявани в архива на БАН и ПАН“ –  
съвместно с ПАН; „Русия и България. Неизвест-

ни страници от историята на научните връзки по 
документални източници в академичните архиви 
на БАН и РАН“ – съвместно с РАН; „Научни и кул-
турни връзки между румънската и българската ин-
телигенция през ХІХ – ХХ век“, съвместно с РА. 
Подписани са договори и по нови теми с Архива 
на ЧАН и Масариковия архив в Прага, както и с 
Националния архив на Беларуската АН. Активно 
НА на БАН работи с българската диаспора в гр. 
Николаев, Украйна и Одеския държавен архив, 
където е организирана съвместна международна 
конференция и е публикувано общо издание за 
пансиона на Тодор Минков по спомените на акад. 
Петър Абрашев.
 Като междуинститутски проекти могат да се 
споменат: „Дигитален архив на Марин Дринов в 
НА ф. 104к“, съвместно с Института по матема-
тика и информатика; „Изграждане на дигитализа-
ционен център за цифровизация на библиотечни 
и архивни документи“ и „Руска диаспора в Бълга-
рия 1878 – 2008 г.“, съвместно с Централната биб-
лиотека на БАН.
 Предстои по-нататъшна активна работа по 
съвместни проекти със сродни институции в Ев-
ропа за дообогатяването на академичния архив и 
неговото представяне пред обществеността. Като 
перспектива НА особено залага на съвместната 
работа с  регионални  институции, а именно: ок-
ръжни държавни архиви, музеи, театри, галерии и 
др., свързани с архивна, изследователска и попу-
ляризаторска дейност.
 През годините служителите на Научния 
архив концентрират усилията си към опазване и 
популяризиране на академичното документално 
наследство. На практика това става чрез десетки 
публикации на статии по страниците на специа-
лизираните издания. Научни доклади ежегодно 
продължават да се изнасят и на наши, и на меж-
дународни научни форуми – исторически конфе-
ренции, конгреси, симпозиуми, кръгли маси, че-
тения и др. Основна задача в популяризаторската 
дейност на Академичния архив е създаването на 
високохудожествени и съдържателни изложби по 
конкретни поводи за представяне на българското 
културно наследство и постиженията на българ-
ската наука. Сътрудниците на архива са реализи-
рали стотици изложби в София, страната и чужби-
на, с което поддържат ефективно документалното 
наследство и памет. Фондовете на архива се из-
ползват и за създаването на документални филми 
от поредиците на Националната телевизия и за 
пълнометражни филми. Почти не остава месец, в 
който уникални снимки и документи да не при-
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влекат вниманието на медиите и гражданите.
 В по-ново време сътрудници на Архива 
продължават традицията да публикуват научни 
изследвания и документални сборници: „Възста-
новяване на българо-американските дипломатиче-
ски отношения 1950 – 1960 г.“; „120 години бъл-
гарска статистика“; „Дневник“ и „Походни писма 
на княз Н. Вл. Яшвил“ (в 2 тома); „Източният въ-
прос“ на Г. П. Генов (в 2 тома); „Дунавска Бъл-
гария и Балканът“, т. ІV; монографичен каталог 
„Съюз на южнославянските художници „Лада“; 
„Спиридон Казанджиев. Есета. Из архива“; „Ди-
пломатическият дневник на М. Сарафов“; „Енци-
клопедия Дарителството“ (в 3 тома); „Архивното 
наследство на Ал. Теодоров – Балан. Книжевни 
залиси“; „Дончо Костов: най-виден генетик на ХХ 
век“ и много други важни за историята на българ-
ската наука и култура издания.
 Тази година Научният архив започна нова 
поредица по повод 150-годишнината на БАН. 
Първата книжка, вече излязла от печат, е посве-

тена на най-дългогодишния председател на БКД и 
БАН – Иван Евстратиев Гешов. Изданието е снаб-
дено и с два диска дигитализирани документи от 
фондовете на Академичния архив.
 Основна задача пред НА е дигитализиране-
то на научноизследователската инфраструктура на 
най-ценните и поставени в риск документи с исто-
рическа стойност и национално значение. Въвеж-
дането им в интернет пространството ще осигури 
бърз достъп на заинтересованите лица до широка-
та изворова база на НА.
 Въпреки трудностите, които съпътстват еже-
дневната работа на служителите, за своето дълго-
летно съществуване Научният архив израства и 
се утвърждава като място за опазване и разпрос-
транение на информация за българската история, 
наука и култура. Обезпечаването на обществото 
с пълноценна изворова база, отразяваща всички 
страни на неговото развитие във всеки конкретен 
исторически период, е една от основните задачи 
на всеки архив. Ние не правим изключение. 

150 YEARS SCIENTIFIC ARCHIVE OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
Gabriela Vapzarova, Darina Ilieva

Absract
 Scientific Archives (SA) of BAS started its work with the foundation of the Bulgarian Literary Society in 
Braila – September 1869 and has the task to seek, process and offer for use all materials about the history of the 
scientific thought in Bulgaria and the history of BAS.
 SA make up the archival documents of the units of the BAS and personal stocks of academicians, 
corresponding members and professors; carry out scientific-technical processing, assessment of the value of 
the archival documents and their restorations. SA organize the use of the archival documents for scientific 
research, reference and other purposes, prepare documentary publications and exhibition of documents.
 Cultural heritage stored in the BAS is a national treasure and we are responsible for its protection – for the 
future of Bulgaria.
Key words: scientific archive, BAS, cultural and historical heritage

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

В НЕГО ЩЕ НАМЕРИТЕ ОН ЛАЙН ВСИЧКИ БРОЕВЕ ОТ БР. 6/2010,
КАКТО И СЪДЪРЖАНИЕТО НА БРОЕВЕТЕ ОТ 2001 Г. ДОСЕГА
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ски изследвания на БАН, наследник и правопри-
емник на които е днешният Институт за космиче-
ски изследвания и технологии.
 На 1 ноември 1969 г. към Президиума на 
Българската академия на науките (БАН) е създа-
дена Научна група по физика на Космоса (НГФК) 
с ръководител акад. Любомир Кръстанов – допре-
ди година председател на БАН и директор на то-
гавашния Геофизичен институт на Академията. 
С решение на Бюрото на Министерски съвет от 
3 март 1975 г. тази група прераства в Централна 
лаборатория за космически изследвания (ЦЛКИ), 
която през 1987 г. е преструктурирана в Инсти-
тут за космически изследвания при БАН (ИКИ – 
БАН).
 През октомври 1990 г. се създава Лабора-
тория по слънчево-земни въздействия (ЛСЗВ – 
БАН). През 1996 г. тя се трансформира в Централ-
на лаборатория за слънчево-земни въздействия 
(ЦЛСЗВ – БАН) и към нея се обособява филиал 
в гр. Стара Загора, а през 2008 г. се преобразува в 
Институт за слънчево-земни въздействия (ИСЗВ – 
БАН).
 В рамките на реформата в Българската ака-
демия на науките с решение на Общото събрание 
от 23 март 2010 г. чрез сливане на Института за 
космически изследвания (ИКИ) и на Института 
за слънчево-земни въздействия (ИСЗВ) се създа-
ва ново звено – Институт за космически и слън-
чево-земни изследвания (ИКСИ – БАН). А от на-
чалото на 2012 г. с решение на Общото събрание 
на БАН, институтът се преименува на Институт 
за космически изследвания и технологии (ИКИТ – 
БАН).
 През годините директори на звената в систе-
мата на БАН, които се занимават с изследване на 
Космоса и космически технологии, са:
 Акад. Любомир Кръстанов – от 1969 до 
1975 г.
 Акад. Кирил Серафимов – от 1975 до 1986 г.
 Проф. д.т.н. Борис Бонев – от 1987 до 1996 г.
 Акад. Димитър Мишев – от 1990 до 1993 г. и 
от 1996 до 2003 г.
 Проф. д.ф.н. Цветан Дачев – от 1993 до 
1996 г. и от 2003 до 2010 г.
 Чл.-кор. Петър Гецов – от 1996 до 2018 г.

 Допреди няколко десетилетия един от ос-
новните показатели, по които се водеше „съревно-
ванието“ между двете обществено-политически и 
икономически системи в света, беше космонавти-
ката. По успехите в Космоса се съдеше и се даваха 
оценки за всестранното развитие и потенциала на 
всяко общество – научни, икономически, техно-
логични, кадрови и т.н. Защото, като типична ин-
тердисциплинарна научна, техническа и техноло-
гична дейност, космонавтиката въплъщава в себе 
си методите, средствата и постиженията на почти 
всички области на човешкото познание – като се 
почне от класическите астрономия, физика, ма-
тематика и се стигне до най-съврeменните пости-
жения на микроелектрониката, кибернетиката, 
компютърните технологии и други съвременни 
научни и приложни области.
 Огромната, многолика и сложна дейност в 
областта на космическите науки и технологии не 
е по възможностите на нито една самостоятелна 
институция, в която и да е държава. В тази дей-
ност участват редица научни звена, университети, 
промишлени предприятия, частни фирми и т.н., 
разбира се, с водещото участие на една органи-
зация. Същото се отнася и за България. Нашата 
страна заема своето достойно място в семейството 
на „космическите“ държави. Ние сме 6-та държа-
ва със свой космонавт и 18-та космическа държа-
ва. Дълъг е списъкът на значителни космически 
проекти, апарати и системи, летeли и успешно 
работили в Космоса. В реализацията на нашите  
космически проекти и участието ни в междуна-
родните проекти в постигането на значителните 
ни успехи в Космоса заслуга имат стотици учени 
и специалисти от най-различни ведомства, но во-
дещото участие и обединителното звено е Българ-
ската академия на науките.
 Без претенции за абсолютна изчерпателност 
(каквато е невъзможна в ограничения обем на тази 
статия) ще се опитаме да маркираме отношението 
и участието на Българската академия на науки-
те като цяло, на нейното ръководство и отделни 
звена в половинвековната история на космически 
изследвания в България. Естествено и логично е 
огромната част от „космическите дейности“ да са 
извършени в специализираните звена по космиче-

Проф. д.т.н. Гаро Мардиросян,
Институт за космически изследвания и технологии при БАН

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
И КОСМИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
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 Проф. д-р Румен Недков – от 2018 г.
 Както при всички „космически“ държави, и 
в България през началния период космическите 
изследвания се правят от земната повърхност, т.е. 
това са космически изследвания с наземни методи 
и технически средства. Такива са йоносферните 
и хелиофизичните проучвания, измерванията на 
космически лъчи, електрофотометричните и ра-
дионаблюденията на сателити. В тези дейности 
участват учени и специалисти и от няколко инсти-
тута на БАН – Физическия, Геофизическия, Ас-
трономическия и др.
 България се включи в директните космиче-
ски изследвания през 1972 г. В мразовитата пър-
ва нощ на декември, извеждайки в Космоса чрез 
спътника „Интеркосмос-8“ своя научна апаратура 
– прибора П-1, България стана 18-ата космическа 
държава. По-късно модификации на апаратурата 
П-1, предназначена за измерване на параметри-
те на космическата плазма, както и други научни 
апарати, летяха на спътниците „Интеркосмос-12 и 
14“, на тежките геофизически ракети „Вертикал – 
3, 4, 6 и 7“, както и на няколко метеорологични 
ракети. В разработването на тези апарати оказват 
помощ и специалисти от Геофизичен институт на 
БАН – било официално, било като помощ на при-
ятелски и колегиални начала.
 През 1978 г. на борда на автоматичната 
универсална орбитална станция (АУОС) „Йоно-
зонд-Интеркосмос-19“ летяха и работиха в около-
земна орбита многофункционалният сондов при-
бор П-4 и електрофотометърът ЕМО-1, от които 
(заедно с другите апаратни системи на борда) бе 
получена ценна информация за широка гама плаз-
мени и оптични процеси и явления. Тези апарати 
са разработени в Централната лаборатория за кос-
мически изследвания – БАН и във филиала ѝ в гр. 
Стара Загора.
 Връх в космическата програма на България 
е полетът на първия български космонавт Георги 
Иванов. Стартът на пилотирания космически ко-
раб „Съюз-33“ бе на 10 април 1979 г. За съжаление, 
повреда в главния двигател на кораба не само въз-
препятства скачването му с Орбиталната станция 
„Салют“, но постави под сериозен въпрос връща-
нето на космонавтите на Земята. При последвали-
те драматични събития екипажът Рукавишников 
– Иванов показа изключително мъжество и про-
фесионализъм, като за пръв път в историята на пи-
лотираните космически полети доказа, че кораб от 
този тип може да се завърне на Земята по балис-
тична орбита. По време на това спускане космона-
втите бяха подложени на ускорения, достигащи до 

10 пъти земното ускорение  –  претоварване, кое-
то на практика е убийствено! Този полет остана в 
класиката на пилотираните космически полети. А 
ситуацията от онези априлски дни на 1979 г. влезе 
в учебните програми на Центъра за подготовка на 
космонавти в Звездното градче край Москва и е 
изучавана от всички космонавти, подготвяни там. 
Що се отнася до научните експерименти и апара-
турата, разработени от българските специалисти, 
независимо от несъстоялото се скачване, те бяха 
успешно използвани от следващите екипажи на 
орбиталната станция „Съюз“. А България запази 
всички права върху резултатите, получени от екс-
периментите с апаратните системи „Спектър-15“, 
„Дъга“ и „Средец“. 

  
  

       Подвигът на екипажа Николай Рукавишни-
ков – Георги Иванов вдъхна увереност в бъдещите 
космически полети и потвърди принципната на-
деждност на корабите от серията „Союз“. Дока-
зателство за това е фактът, че „космическите ту-
ристи“ Денис Тито и Марк Шатълуърт направиха 

Фотос 1. Спектрометричната система „Спектър 15“, 
разработена в ИКИТ – БАН по програмата за поле-
та на първия български космонавт

Фотос 2. Спектрометричната система „Спектър 256“, 
разработена в ИКИТ – БАН по  програмата „Шипка“



ду които тогавашната Федеративна република Гер-
мания, Австрия, Финландия, Франция, Швеция, 
Швейцария, всички европейски социалистически 
страни и естествено бившия СССР, осъществиха 
най-мащабния космически проект „Фобос“, пред-
назначен за изучаване на планетата Марс и спът-
ника му Фобос.
 И в този изключително сложен проект на 
българските учени и специалисти бе поверено 
проектирането, разработването и реализацията на 
апаратурната и програмната част на експеримента 
„Фрегат“. Това бе най-важният експеримент в це-
лия проект и включваше в себе си няколко задачи, 
най-основните от които са измерителният телеви-
зионен комплекс и навигационната система. 
 В т. 4 на Разпореждане № 21 на Бюрото на 
Министерски съвет пише: „Възлага на БАН реа-
лизацията на българската част от проекта „Фобос“ 
от Националната космическа програма и програ-
мата „Интеркосмос“.
 Първото и най-важно условие за провеж-
дането на подобен космически проект е качест-
веното решаване на навигационната задача. 
Експериментът „Фрегат“ чрез апаратурата Видео-
спектрометричен комплекс (ВСК) освен научните 
проблеми трябваше да решава и така наречените 
„щатни“ или „служебни“ задачи, без които е невъз-
можно изпълнението на научната програма на екс-
перимента. А дали светът щеше да „види“ Марс 
и спътника му Фобос, също и колко добре ще ги 
види, зависеше от качествата и надеждността на 
телевизионния комплекс. Това дава основание да 
се твърди, че никога участието на България в меж-
дународен космически проект не е било толкова 
отговорно, важно и престижно. Сложността на за-
дачата се усложняваше и от факта, че част от ВСК 
„Фрегат“ е монтиран от външната част на корпуса 
на космическия апарат и работи в нелеките усло-
вия на открития Космос – температури от –25 до 
+55оС, висок вакуум, радиационни въздействия, 
космическа прах, микрометеорити и др.
 През юли 1988 г. през интервал от няколко дни 
от космодрума Байконур в Казахстан стартираха 
двата космически апарата „Фобос-1“ и „Фобос-2“. 
На 21 март 1989 г. станцията „Фобос-2“ премина в 
почти синхронна с движението на Фобос орбита, 
при което ту се отдалечаваше от него на разстоя-
ние около 400 km, ту се приближаваше до 200 km. 
Телевизионната камера предаде качествени изо-
бражения на Фобос. Обаче на 27 март 1989 г. стан-
цията неочаквано „замлъкна“. А за още по-голямо 
съжаление пък на 2 септември 1988 г. „Фобос-1“ 
прекрати радиовръзката си с Центъра за управле-
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скъпоплатената си извънземна разходка именно 
на борда на космически кораб от този тип.
 Само две години по-късно България отбе-
ляза нов връх в космическите си изследвания. По 
Научната програма „България-1300”, в чест на 
1300-годишнината от основаването на българска-
та държава, бяха изведени в околоземна орбита 
два „български“ изкуствени спътника на Земята.
 Първият спътник е „Интеркосмос – Бълга-
рия-1300 –I“, изцяло оборудван с българска на-
учна апаратура за изследвания в областта на кос-
мическата физика. Той летя на орбита с височина 
около 900 km над земната повърхност. 
 Вторият спътник е от типа „Метеор-Приро-
да“ и летя на по-ниска околоземна орбита (около 
600 km). Апаратурният комплекс  „България-1300 
– II“, монтиран на борда му, бе изцяло разработен 
от български специалисти и бе предназначен за 
дистанционно изследване на параметрите на зем-
ната повърхност – сушата и Световния океан.
 Двата научни космически комплекса, разра-
ботени и изработени в ЦЛКИ – БАН, имаха забе-
лежително дълъг живот – при ресурсен период от 
6 месеца работиха в Космоса повече от 3 години!
 В следващите години българските учени 
насочиха усилията си в изследване на други пла-
нети от Слънчевата система. След последното си 
преминаване през 1910 г. в близост до Слънцето 
(и съответно до Земята) Халеевата комета отново 
прелетя покрай нас през 1986 г. На 15 и 21 декем-
ври 1984 г. от съветски космодрум стартираха две 
междупланетни космически станции: „ВЕГА-1“ 
и „ВЕГА-2“ (от ВЕнера – ГАлей). През юни на 
следващата година от тях се отделиха и отправиха 
към Венера два спускаеми апарата, а станциите се 
отправиха към срещата с Халеевата комета. Една 
от основните апаратни системи на борда на тези 
станции беше Триканалната спектрометрична 
система (ТКС), разработена и изработена от бъл-
гарски учени и специалисти, съвместно с колеги 
от бившия Съветски съюз и Франция. Този без-
прецедентен в световен мащаб уникален апарат 
работи успешно и заедно с останалите апарати и 
системи, разработени от Австрия, Германия, Пол-
ша, Унгария и Чехословакия, даде изключително 
ценна информация за решаване на редица важни 
въпроси, включително и този за произхода на Зе-
мята.
 „Знаейки миналото на планетата Марс, ние 
може би ще узнаем бъдещето на планетата Земя“. 
На тази вълнуваща перспектива беше посветена 
най-голямата дотогава международна космическа 
акция. Учени и специалисти от 16 държави, меж-



ние на полетите. Впоследствие се оказа, че при-
чина е пропусната само една буква в изпратена 
команда към станцията.
 В следващите години като приоритетно в 
българската космическа наука се наложи едно от 
основните направления на космическите изслед-
вания – „Космическа биология и медицина“. В Ин-
ститута за космически изследвания при БАН беше 
създадена Космическата оранжерия „Свет“. Това 
е автоматизирана система за прецизно измерване, 
контрол и регулиране на параметрите на средата 
за отглеждане на висши растения в условия на 
безтегловност. А растенията са основното звено в 
бъдещите биологични системи за осигуряване на 
живота – храна и кислород в предстоящите много-
месечни космически полети до други планети. Не 
по-маловажен е и емоционалният ефект от факта 
на стотици хиляди километри от Земята да имаш 
до себе си живо земно растение.
 Космическата оранжерия „Свет“ работи ус-
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пешно около 10 години на борда на Орбиталната 
станция „Мир“. Бяха проведени космически екс-
перименти с обща продължителност 680 дни. Че-
тири вида различни салатни култури, отгледани в 
„Свет“, бяха опитани от последния, 28-и поред, 
екипаж на орбиталната станция „Мир“ преди по-
тапянето ѝ в Тихия океан.
 В разработката на КО „Свет“ взимат учас-
тие и специалисти от Института по физиология на 
растенията при БАН.
 От борда на Орбиталната станция „Мир“ 
беше реализиран и най-големият проект в област-
та на дистанционните изследвания на Земята от 
Космоса в края на ХХ в. Международният целеви 
космически проект „Природа“, един от инициато-
рите на който е и нашата страна, обедини усили-
ята на учени и специалисти от десетина държа-
ви в изучаването на атмосферата, литосферата и 

Фотос 3. Космическата оранжерия „Свет“

хидросферата на нашата планета. През май 
1996 г. към „Мир“ се скачи специализираният 
модул „Природа“, окомплектован още на Земята 
с 17 апаратни системи за дистанционно изучава-
не на Земята. Част от този уникален комплекс е 
и Свръхвисокочестотната двуполяризационна 
радиометрична система Р-400, създадена в Ин-
ститута за космически изследвания при БАН. По 
регламента на проекта България има достъп до 
резултатите, получени и от другите апаратни сис-
теми, монтирани на борда на модула. 
 Рискът от излагане на космическите лъ-
чения при бъдещите дългосрочни космически 

Фотос 4. Българският апаратурен комплекс „Бълга-
рия 1300-II“, работил на борда на сателита „Мете-
ор-Природа“

полети е много сериозен. С помощта на дозиме-
търа – радиометър „Люлин“, разработен от уче-
ни и специалисти на Централна лаборатория по 
слънчево-земни въздействия „Акад. Д. Мишев“ 
при БАН, са изследвани динамиката на високое-
нергийните потоци и космическите радиационни 
дози в радиационния пояс на Земята в зависимост 
от мащаба на слънчевата и магнитнатa активност. 
Получените данни позволяват изследване на този 
риск  и са използвани при прогнозиране на очак-
ваните дози и потоци на борда на намиращата се 
в орбита около Земята Международна космическа 
станция.
 Повече от 20 години се разработват различ-
ни модификации на този дозиметър – радиометър, 
летeли и успешно работили в няколко междуна-
родни космически мисии. На 06.04.2016 г. от Евро-
пейския център за управление на полетите (ESOC) 
в Дармщад – Германия, беше направено първото 
тестово включване на неутронния спектрометър 
ФРЕНД и на неговия дозиметър „Люлин-МО“ на 
борда на спътника TGO на съвместния проект на 
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ЕКА и Роскосмос ЕкзоМарс. TGO беше изстрелян 
на 14.03.2016 г. към Марс от космодрума Байко-
нур. ФРЕНД е създаден в Института за космиче-
ски изследвания на Руската академия на науките 
(ИКИ – РАН), а дозиметърът „Люлин-МО“ е съз-
даден в Института за космически изследвания и 
технологии – БАН по договор с ИКИ – РАН и Ин-
ститута за медико-биологични проблеми на Руска-
та академия на науките.
 Между сериозните постижения на българ-
ската космическа наука и техника се нарежда и 
активното ни участие в Международната косми-
ческа програма „Интербол“, реализирана чрез два 
сателита, изведени в околоземна орбита през 1995 
и 1996 г. Български учени разработиха 7 научни 

прибора – АМЕИ (йонен анализатор на маси и 
енергия), ИМАП (магнитометър), УВСИПС (ул-
травиолетов сканиращ спектрофотометър), КЕМ 
(измерител на електричното поле) и други. По-
лучените от тях данни за земната магнитосфера, 
слънчевия вятър и взаимодействието между тях, 
както и друга информация, се обработват и анали-
зират от учени от над 20 страни.
 Екип от Института за космически изслед-
вания разработи системата „Невролаб“ за мони-
торинг на психофизиологичния статус на кос-
монавтите.  Ценното на тази апаратура е, че тя е 
пригодена да работи и в болници, и в клиники на 
Земята. Като развитие на тази система е проекти-
рана многоканална Холтер система за регистрация 
на някои физиологични параметри: електрокарди-
ограма, дишане, кръвно налягане, температура и 
др. Системата е успешно апробирана в английски 
клиники.
 Най-широкото участие на учени и специали-
сти от различни научни организации и универси-
тети е в Научната програма „Шипка“ за полета на 
втория български космонавт Александър Алексан-

Фотос 5. Апаратура „Люлин-МКС-2“ за дозиметри-
чен контрол на  космонавти на Международната кос-
мическа станция

дров. В огромната работа по този проект участват 
над 15 звена, 11 от които са от системата на БАН. 
Това са: Институтът за космически изследвания; 
Институтът по металознание; Централната лабо-
ратория по системи за управление; Институтът по 
физиология; Институтът по биофизика; Институ-
тът по биомеханика, Институтът по физиология 
на растенията; Институтът по техническа кибер-
нетика и роботика; Институтът по радиобиология; 
Институтът по изследване на мозъка; Научно при-
боростроене – БАН.
 На борда на Международната космическа 
станция (МКС) е реализиран и международният 
космическия проект „ОБСТАНОВКА“, в който 
България участва със своя първи технологичен 
експеримент в открития Космос. 
 Ограничаваме се само с най-мащабните 
български участия в космическите изследвания, 
защото, както вече се каза, тук е невъзможно да 
се споменат всички постижения на български-
те учени и специалисти в тази област. Информа-
ция за тях може да се намери освен в цитираната 
литература, също и от сайта на ИКИТ – БАН, в 
списанието на института „Aerospace Research in 
Bulgaria“, от сборниците на провеждащата се вече 
четиринадесет поредни години международна на-
учна конференция „Space, Ecology, Safety – SES“, 
от научни статии в „Доклади на БАН“ и между-
народни списания в областта на космическите из-
следвания, както и от годишните отчети на ИКИТ 
– БАН.
 Общият брой текущи проекти на ИКИТ – 
БАН през последните години е средно над 100 за 
всяка година. Те са финансирани от: Европейската 
космическа агенция, по договори и програми на 
Европейския съюз и други международни орга-
низации, от бюджета на БАН, от Фонд „Научни 
изследвания“, от министерства, държавни органи-
зации и частни компании от страната, по между-
академичен обмен и рамкови програми, договори 
от външно финансиране, вкл. държавни и частни 
компании от страната и чужбина.
 Специално внимание се отделя на обуче-
нието на ученици и студенти с цел разпалване на 
интереса им към космонавтиката. ИКИТ – БАН 
реализира няколко проекта в тази насока.
 През годините всички председатели на БАН 
се отнасяха с разбиране, подкрепяха и в някои 
случаи и пряко участваха в разработването на кос-
мическите „инициативи“: акад. Ангел Балевски – 
от 1968 г. до 1988 г.; акад. Благовест Сендов – от 
1988 г. до 1991 г.; акад. Йордан Малиновски – от 
1991 г. до 1996 г.; акад. Иван Юхновски – от 1996 г. 
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до 2008 г.; акад. Никола Саботинов – от 2008 г. до 
2012 г.; акад. Стефан Додунеков – 2012 г.; акад. 
Стефан Воденичаров – от 2012 г. до 2016 г. и акад. 
Юлиан Ревалски – от 2016 г. досега.
 През м. октомври 1991 г. в изпълнение на 
Разпореждане на Министерски съвет, БАН създа-
ва „Национален координационен комитет за Кос-
моса“. На 10 ноември 1994 г. се подписва Спора-
зумение за научно сътрудничество между Руската 
академия на науките (РАН) и БАН в областта на 
фундаменталните космически изследвания. Това 
споразумение е част от Рамково споразумение за 
научно сътрудничество между БАН и РАН. Бъл-
гарската академия на науките подпомага и дей-
ността на създадената през 1997 г. Междуведом-
ствена комисия по космически изследвания. От 
декември 1997 г. акад. Иван Юхновски е секретар 
на Националната агенция по космически изслед-
вания, създадена с Решение на Министерския съ-
вет.
 Управителният съвет на БАН също винаги 
се отнася с разбиране към проблемите на косми-
ческите изследвания в България и взима необхо-
димите решения за подпомагането им.
 Ръководството на БАН организира и провеж-
да редица пресконференции във връзка с космиче-
ските дейности на България. Последната такава е 
през месец април 2019 г. по повод 40-годишнината 
от първия полет на българин в Космоса.
 В годините, през които в БАН функционира-
ше Патентно бюро, сме получавали консултации 
и методическа помощ при подаване на заявки за 
изобретения и за внедряването им, включително и 
за космически проект.
 През всичките 50 години на организира-
ните космически изследвания Администраци-
ята на БАН активно и ползотворно съдейства за 
сключване на международни договори и спогод-
би, командироване на наши учени в чужбина, по-
срещане на чуждестранни учени, провеждане на 
международни срещи, съвещания и конференции 
на космическа тематика, съдейства за организира-
не на изложби и други. 

 Академично издателство „Проф. Марин 
Дринов“ издава над 20 книги, посветени на кос-
мическата наука и технологии, както научни, така 
и научнопопулярни. „Списание на БАН“ публи-
кува материали, които отразяват постиженията на 
българските космически учени и специалисти от 
различни звена на БАН. В „Доклади на БАН“ са 
публикувани десетки научни статии по въпросите 
на Космоса и космическите изследвания в почти 
всичките им аспекти, с автори от ИКИТ – БАН, 
ИА – БАН, НИГГГ – БАН и други академични 
звена.
 Въпреки не особено добрите финансови ус-
ловия, българските космически учени и специали-
сти от звената на БАН, и естествено преди всичко 
от ИКИТ – БАН, успяват да поддържат достойна 
позиция, която нашата страна заема сред семей-
ството на „Космическите държави“. 
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BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND SPACE RESEARCH
Garo Mardirossian

Abstract
 The vast, complex and complex activity in the field of space science and technologies is not within the reach of any 
single institution in any country. In this activity are involved a number of scientific units, universities, industrial enterprises, 
private companies, etc., with the leading participation of an organization. This also applies to Bulgaria, which takes its worthy 
place in the family of „cosmic countries“. In order to achieve our significant successes in the cosmos, hundreds of scientists and 
specialists from various institutions have merit, but the leading and unifying unit is the Bulgarian Academy of Sciences (BAS).
 It marks the attitude and participation of BAS as a whole and its separate units in half-century space research in Bulgaria. 
Naturally, the vast majority of „space activities“ have been carried out in space research units, the heir and successor of which 
is today’s of Space Research and Technologies Institute.
Key words: space research, participation of BAS, Space Research and Technologies Institute
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БАН  И  НЕИЗЧЕРПАЕМИЯТ СВЯТ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕЧНИЦИ

Чл.-кор. Емилия Пернишка,
Институт за български език – БАН

и гордост от неговия език, от словното му богат-
ство – основен белег на национална идентичност. 
Първите прояви на българската лексикография, 
родени от възрожденския дух на ХІХ в., са раз-
гледани обстойно в посоченото изследване на В. 
Кювлиева (както и отчасти в редица други). Въз-
рожденските „речникари“ събират лексика от този 
период – обща или по-специално подбрана (напр. 
чужди думи) – обикновено за да подпомогнат 
учебното дело, което през XIX в. е от първосте-
пенен интерес и значение. Несравнимата творче-
ска всеотдайност и половинвековни народополез-
ни усилия на Найден Геров се увенчават с едно 
от най-високите лексикографски постижения не 
само за XIX в. – 6-томния Речник на блъгарский 
язик (1895 – 1908), на който са посветени няколко 
изследвания. 
 Създаденото през 1869 г. Българско книжов-
но дружество (преименувано от 1911 г. в Българ-
ска академия на науките) поставя веднага във 
фокуса на вниманието си родното слово – основен 
носител на българщината. Първият председател на 
младата научна институция проф. Марин Дринов  
формулира като главна нейна задача „изучаването 
на българский език, най-важната ни национална 
опора“ („За новобългарското азбуке“). В устава на 
Дружеството се утвърждава като основна дейност 
„обработвание и усъвършенствувание на българ-
ския език, на българската история и на народ-
ната наша словесност въобще“. М. Дринов под-
чертава, че Дружеството „ще откопава и събира 
богатствата на българский народен език… и ще ги 
показва на  видело, за да може всеки да се полз-
ва с тях“. След преустройството на Дружеството 
в Българска академия на науките целта – издава-
не на речник на българския език – се потвържда-
ва отново и не след дълго се създава специална 
Речнишка комисия със задача да се изработи бъл-
гарски тълковен речник. Най-видни филолози от 
БАН и новосъздадения Университет в София, като 
Ал. Т.-Балан, Ст. Аргиров, Ст. Младенов и Б. 
Цонев, през 20-те годишни на ХХ в. започват ра-
бота върху такъв речник „от писмено (книжовно) 
и устно (народно) градиво“ (определен като „Бъл-
гарски тълковен речник с оглед към народните 
говори“). Осъществяването на този труд в следва-

 Почетната 150-годишнина на БАН спон-
танно буди признателност към висококултурния 
порив на нашите деди от ХІХ в., които създават 
това средище на българския научен живот. Тя по-
ражда размисли, спомени и равносметка, свърза-
ни с всички прояви на българската наука, и ос-
нователно удовлетворение от нейното развитие 
и разностранни постижения. Между поводите за 
гордост безспорно са и плодовете на българската 
лексикография.
 Преди повече от десетилетие  излезе сбор-
ник с научни статии „Светът на речника. Светът 
в речника“ (В. Търново, 2006). Поставеното загла-
вие е особено съдържателно, защото лаконично 
подсказва съкровищницата на речниците като 
културно явление: чрез ясно подредените езико-
ви единици в тях се отразява цялата външна 
действителност, която човекът (всеки един на-
род, при това хората от всички културни равнища) 
възприема и понятийно оформя, както и целият 
негов духовен свят – осмислен и назован с думи, 
но също – проявен в емоционалната обагреност  
или в оценъчното съдържание на голяма част от 
думите. От друга страна, всеки речник има свой 
свят, своя характеристика и създаването му е свър-
зано не само с филологически, но и със знания по 
редица други науки, със специфични методи, под-
ходи, умения и …усет.
 Неслучайно българското духовно възражда-
не през значителна част от ХІХ в. е съпроводено 
с дейност на редица възрожденци за събиране в 
речници на българското словно съкровище от ма-
лобройните тогава книги или  „от  устата на наро-
да“ (Подробно тази дейност е разгледана в книгата 
на В. Кювлиева Българското речниково дело през 
Възраждането, С., 1997). Още с първата искра на 
проявеното у Паисий национално чувство българ-
ският език се осъзнава като основна ценност за 
нашия народ: „Българино, знай своя род и език!“ 
– зове атонският будител. Спонтанно, но и с опре-
делена културна компетентност, възрожденската 
интелигенция е разбрала, че националното про-
буждане на българския народ и повдигането на 
неговото национално самочувствие, а от там – на 
желанието за свобода и държавна самостоятел-
ност, е тясно свързано с поява на интерес, любов 
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щите няколко десетилетия, за съжаление, се по-
стига трудно и постепенно. І свезка излиза през 
1927 г., но работата спира за доста дълго време по 
различни причини, за да продължи плодотворно 
едва след 1942 г.
 Става ясно, че само истинска добра органи-
зация може да осигури последователна и успешна 
лексикографска и филологическа дейност. Бла-
годарение на инициативата и организационните 
умения на акад. Стоян Романски, виден предста-
вител на славянската филология у нас, личност със 
замах и перспективно мислене, на 15 май 1942 г. с 
решение на Управителния съвет на БАН бива съз-
дадена Служба за български речник към Истори-
ко-филологическия клон на БАН. Създаването 
на такава Служба е перспективна, почти револю-
ционна стъпка в развитието на българската речни-
кова наука. Не след дълго това звено се преимену-
ва в Институт за български речник (1947), а само 
след няколко години – в Институт за български 
език (1949) – ИБЕ, един от първите институти на 
БАН. Негов първи директор е Ст. Романски, а от 
1950 г. – акад. Вл. Георгиев.
 В новооснованата Служба за български реч-
ник в началото има само трима сътрудници – асис-
тентите от Софийския университет, после видни 
професори Стойко Стойков, Александър Бур-
мов и Иван Коев. В кратък срок обаче се поде-
ма грандиозното дело да се създаде не само база, 
но и голям (многотомен) български тълковен 
речник, който да събере и представи не само въз-
рожденския (както Н.-Геровия Речник), но преди 
всичко – съвременния език на вече значителната 
българска художествена, научна и публицистична 
литература. За целта се извлича в кратък контекст 
на листчета (фишове)  системно и почти без про-
пуски българска лексика от произведенията, пър-
во – на българските литературни класици (Ив. Ва-
зов, Хр. Ботев, Елин Пелин, Алеко Константинов, 
П. Р. Славейков, П. П. Славейков, П. К. Яворов, Ст. 
Михайловски, Й. Йовков и т. н.), а по-късно – и на 
по-съвременни видни автори до най-нови дни, от 
българския периодичен печат, научна литература, 
учебници. Добавя се постепенно и лексика от въз-
рожденския период, където донякъде се отразяват 
опитите за езиково строителство – от Паисий и 
Софроний, и най-вече – от Петър Берон („Рибен 
буквар“), Н. Бозвели, Й. Груев, С. Доброплодни, 
В. Друмев, Т. Икономов, Ив. Богоров, З. Княже-
ски,  Г. С. Раковски и редица други книжовници, 
както и от вестниците на Хр. Ботев и Л. Караве-
лов. Постепенно нови сътрудници се включват в 
работата по тази безценна картотека от  езикови 

материали, въз основа на които специалисти-фи-
лолози разкриват семантиката, фразеологичните 
връзки, формите, стилистичната употреба и още 
редица прояви на българската лексика, термино-
логия, фразеология. Институтът за български 
език става хранилище на уникални картотеки, 
събрали българската лексика в кратък, но ползот-
ворен контекст върху езика от Възраждането и до 
най-ново време. Днес тези езикови съкровищни-
ци съдържат над 6 млн. фиша с текстове, които са 
главен източник за създаване на различни речници 
и езиковедски изследвания. В последните десети-
летия институтските речници се изработват и на 
базата на компютърно записани и организирани 
езикови текстове, в които се съдържа вече значи-
телно обновената през XXI в. българска лексика.
 С времето в разрасналия се състав и зада-
чи на Института за осъществяване на всестран-
но проучване и описване на българския език се 
създават и лексикални картотеки за исторически 
речник с материали от предвъзрожденски писмени 
паметници, за диалектен речник, за етимологичен 
речник, правописен речник, речници на различни 
терминологии и др. Въз основа на тях с опита и 
принципите на съвременната наука вече седем де-
сетилетия от три поколения лексикографи се из-
работват различни български академични речници 
и се изследват всестранно особеностите на бъл-
гарския език в многобройни трудове.  Български 
и чуждестранни езиковеди се обръщат към карто-
теките при своите проучвания.
 Основните източници за опознаване на бъл-
гарската национална лексика са едноезичните 
речници. Те показват езика в разнообразните му 
форми и употреби, фразеологични и синтактични 
връзки, стилистични нюанси, опитват се да пред-
ставят сложната му система и са база за преводни-
те (двуезичните) речници. Но около половин век 
след излизане на шесттомния „Речник на българ-
ския език“ от Найден Геров все още не съществу-
ва онзи лексикографски труд, който се предвижда 
почти от първите стъпки на БАН. Замисленият 
преди десетилетия Български тълковен речник с 
оглед към народните говори е завършен от един-
ствения последователен участник в трудоемката 
работа – проф. Ст. Младенов,  едва в 1951 г., когато 
излиза т. 1 (А – К) (други 2 тома остават в ръко-
пис). Основен тласък за ускорено и плодотворно 
речниково творчество дава организацията на рабо-
тата в обособената в ИБЕ Секция по лексикология 
и лексикография (наследник на Службата за бъл-
гарски речник). От първите години нейна основ-
на цел става създаване на пълен съвременен бъл-
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гарски тълковен речник. Но най-напред нуждата 
от подобен завършен източник за справки върху 
българското лексикално богатство се задоволява 
от еднотомен „Български тълковен речник“, съз-
даден от университетски и институтски учени (Л. 
Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев, Н. Костов, Ив. 
Леков, Ст. Стойков, Цв. Тодоров)  – първо издание 
в 1955 г., после в 1963, 1973 и четвърто, преработе-
но от Д. Попов – в 1994. Той е практичен справоч-
ник за основна част от българската лексика през 
няколко десетилетия. Едновременно с работата по 
него за кратък срок под енергичното ръководство 
на акад. Стоян Романски – първия ръководител 
на новосъздадената Секция по лексикография и 
лексикология в Института за български език – и 
под негова редакция неголемият колектив успява 
да подготви и издаде и „Речник на съвременния 
български книжовен език“ в 3 т. (1954 – 1959). 
В разработката на концепцията за този речник се 
започва и проучване и описание на лексикалните 
форми и явления (като лексема, лексика, лексикал-
но значение, лексикална многозначност, речников 
състав и неговото развитие и обогатяване, заемки, 
неологизми, синонимия, омонимия, фразеология, 
стилистично разслоение на лексиката и т. н.).
 Изобщо с прерастването на Службата за 
български речник в институт на БАН още през 
50-те години на ХХ в. това научно средище мно-
гократно разширява филологическата програма 
на Българското книжовно дружество, с размах 
обогатява целите си и разширява своя състав от 
научни кадри, разпределяйки задачите си в ня-
колко научни звена – секции (частично променя-
ни във времето) – за съвременен български език, 
за българска лексикология и лексикография, за 
общо езикознание, за история на българския език, 
за  българска диалектология, за етимология и 
ономастика, за психолингвистика и социолинг-
вистика, за етнолингвистика и лингвостатистика, 
за теория и практика на превода, за славянско и 
съпоставително езикознание, за терминология, за 
компютърна лингвистика, за научна информация. 
Сътрудниците на тези секции на Института вече 
повече от 70 години изследват всестранно българ-
ския език и създават сериозни трудове за неговото 
представяне и опознаване, връзки с други езици и 
т.н. Чрез тях българската лингвистика се нарежда 
до филологическите постижения на други евро-
пейски и славянски народи.
 Но започнал като лексикографско звено, 
между първостепенните цели на Института оста-
ва изработването на основни български речници 
от специалисти-лексикографи. В ИБЕ българ-

ската лексикография се оформя и развива като 
самостоятелен дял в българското езикознание, за 
да отговори на нуждите на съвременната цивили-
зация, която френският лексикограф Ален Ре оп-
ределя като „речникова“. През 1998 г. се основа и  
първото в историята на страната ни Българско лек-
сикографско дружество с орган сп. Лексикограф-
ски преглед, където се развива лексикографската 
теория и се представят и оценяват излезлите нови 
речници.
 В културното развитие на нациите възникват 
най-различни видове речници с различно научно 
или прагматично значение. У нас, както  и нався-
къде, те са създавани не само от филолози, но и 
от различни специалисти. През 30-те г. на ХХ в., 
още преди възникването на Службата за български 
речник, се съставят няколко речника, като напр. на 
синонимите от М. Дабева (1930 – 1934) и от Л. На-
нов (първо изд. в 1935),  но без особено задълбо-
чаване върху схващането за съответните явления. 
Днес речници се подготвят и издават и от учени в 
българските университети.
 Дълготрайно и многостранно научно значе-
ние за българската национална култура имат го-
лемите колективни лексикографски трудове, изра-
ботени или подготвяни предимно в ИБЕ – освен 
споменатият академичен Речник на съвременния 
български книжовен език в 3 т. (1956 – 1959), вече 
няколко десетилетия основна цел на Секцията по 
лексикология и лексикография е да подготви до-
край многотомен тълковен Речник на българския 
език, излязъл  засега до т. 15 (от А до Р), 1977 – 
2015.  Голямо и многогодишно дело на българската 
лексикография е Български етимологичен речник 
(излезли т. 1 – 8 и продължава, 1971 – 2017), също 
Фразеологичен речник на българския език в 2 т. 
(1974, 1975), Нов фразеологичен речник на българ-
ския език от К. Ничева (1993). Безспорно значение 
за показване на системните връзки между думи-
те, свързани с използване, усвояване, проучване и 
др., са Синонимен речник на съвременния българ-
ски книжовен език от М. Димитрова и А. Спасова 
(1980) и друг – Синонимен речник (с антоними и 
близкозначни думи) от Е. Пернишка (2003 и 2012), 
Речник на антонимите в българския език от Е. Пер-
нишка и Ст. Василева (1997 и 2014),  ценни са за 
различни справки и проучвания Речник на новите 
думи и значения в българския език от Е. Перниш-
ка, Д. Благоева, С. Колковска (2001 и 2010), Реч-
ник на личните и фамилните имена у българите от 
Ст. Илчев (1969), няколко издания на Правописен 
речник на български книжовен език, Правописен 
речник на българската научно-техническа лексика 



33НАУКА – кн. 4/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

НАУKAТА	В	ПОЛЗА	НА	ОБЩЕСТВОТО

(1999), Обратен речник на съвременния български 
език от Е. Георгиева, К. Иванова, Й. Пенчев и В. 
Станков (1975), Речник на близкозвучащите думи 
(паронимите) в българския език (1988) от Ст. Ва-
силева, Универсален енциклопедичен речник в 2 
т. (1999) от Ив. Касабов и Кр. Симеонов, Валентен 
речник от М. Попова, речници на чуждите думи 
– Речник на чуждите думи в българския език (М. 
Филипова-Байрова, С. Бояджиев, Е. Машалова, К. 
Костов с отг. редактор Ст. Илчев) от 1982 г., Реч-
ник на чуждите думи от Г. Армянов, Б. Георгиев, 
Ив. Касабов, Л. Крумова, С. Павлова, М. Чоролее-
ва (1996)), речници на различни терминологии; 
особено значими са исторически речници с раз-
лични авторски колективи от ИБЕ, като Старобъл-
гарски речник, т. І и ІІ (1982 – 1988),  Речник на 
Бдинския сборник от 1360 г. (1990 – 1994),  Речник 
на произведенията на Патриарх Евтимий (2003 – 
2006), Речник на книжовния български език на 
народна основа от ХVII в. (2012 г.). Издадени са 
и няколко речника на български диалекти – от Д. 
Вакарелска-Чобанска (Речник на Самоковския 
говор, 2005 г. и Речник на говора на с. Хърсово, 
Мелнишко,  2006 г.). Изключително интересни са 
речници с етноложка насоченост, като Българска 
семейно-родова лексика. Енциклопедичен речник 
(от Хр. Холиолчев, М. Младенов, Л. Радева) от 
2012 г., Речник на народната и духовната култу-
ра на българите (от З. Барболова, М. Симеонова, 
М. Китанова, Н. Мутафчиева, П. Легурска, 2018), 
Тематичен речник на термините от народния ка-
лендар  от П. Легурска и М. Китанова), Човешки-
ят живот. Раждане, сватба, погребение. Тематичен 
речник на семейната обредност от П. Легурска, Н. 
Павлова и М. Китанова (2012). По-голямата част 
от авторите на посочените трудове са сътрудници 

на ИБЕ.
 Както личи от заглавията, това са както 
общи трудове върху българската лексика, така и 
други – с различен по-специален обхват и разно-
образни подходи към лексикалната семанти-
ка, стилистика, връзки с други лексеми. Някол-
ко по-нови речника са насочени и към опозна-
ване – чрез речников материал – на народния 
бит през патриархалните векове, на българския 
народен календар, семейните обреди, народно 
право, върху лексеми, свързани с народната ми-
тология. Така че към речникова работа с разли-
чен специализиран характер са насочени почти 
всички секции на Института за български език.
 Създадените и подготвяни много разноо-
бразни лексикографски трудове обхващат по-ця-
лостно българската лексика или подбират разли-
чен дял от нея, но винаги в леснодостъпна форма 
показват нейното постоянно обогатяване и дви-
жение, в което се отразяват живота, истори-
ческото мислене, културните връзки и влияния 
върху българите в течение на 13 века. Те са едни 
от основните източници за опознаване живота на 
народа ни и неговото развитие през вековете.
 Освен това в тези стегнати по форма (макар 
и многотомни) трудове, както и работата по тях в 
периода 1950 – 2019 г., се създаде възможност за 
огромен брой езикови изследвания върху въпроси 
на българската лексикография изобщо или върху 
отделни типове речници, но също – върху лекси-
коложката и семантичната теория. Всички българ-
ски филолози и учители по роден език черпят в 
научната и практическата си работа от посочените 
речници. Централно място и приноси в тази об-
ласт на езикознанието имат учените от Института 
за български език при БАН.

THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND THE INEXAUSTIBLE WORLD OF 
BULGARIAN DICTIONARIES

Emilia Pernishka
Abstract
 The Bulgarian lexicography has been created since the 80s-90s of the 19th century. Its boom dates back 
to 1950, when an Institute for Bulgarian Language was established at the Bulgarian Academy of Sciences. Basic 
monolingual dictionaries (multivolume one-language, phraseological, synonymous, anonymous, etc.) are created in 
the Department of Lexicology and Lexicography. Together with them in other sections of the Institute are developed 
various other dictionaries – etymological, historical, terminological, spelling, dialect, etc.
Key words: development of lexicography at the Institute for Bulgarian Language, Bulgarian dictionaries.
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БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
И РАЗВИТИЕТО

НА ГЕОЛОГИЧЕСКИТЕ НАУКИ В БЪЛГАРИЯ
Акад. Иван Загорчев, 
акад. Тодор Николов

 По време на създаването преди 150 години 
в Браила на Българското книжовно дружество 
повечето науки и научни направления са почти 
непознати за българите, или са известни на гим-
назиално равнище. Много малко са тези, които 
са специализирали в някои клонове на науката 
(история, медицина). Въпреки това, създателите 
на Българското книжовно дружество си поставят 
високи цели, които започват да реализират с въз-
рожденски плам. Тези цели се резюмират с едно 
изречение от първия устав на Дружеството: под-
помагане на духовното израстване и материалното 
обогатяване на българите. 
 По време на създаването на БКД още няма 
български геолози, но само две години след Ос-
вобождението първият дипломиран български ге-
олог Георги Златарски (1854 – 1909) се завръща в 
Родината си от Загреб [1]. Той веднага е назначен 
на длъжност геолог-минералог към Министер-
ството на финансите. През следващата 1881 г. е из-
бран за дописен член на БКД, а през 1884 г. става 
негов действителен член. От това време започва и 
активното взаимодействие между двете национал-
ни огнища на просветата и науката – Софийския 
университет (тогава Висше училище) и Българска-
та академия на науките (тогава БКД), в областта 
на науките за Земята, за образоване на български 
геолози, за изследване и изучаване на геологиче-
ския строеж и еволюция на България и Балкан-
ския полуостров, и за разкриване и оползотво-
ряване на подземните богатства на Отечеството. 
През 1900 г. съставът на Българското книжовно 
дружество е обогатен с още двама изтъкнати гео-
лози – завършилите също в Загреб Георги Бончев 
(1866 – 1955) и Лазар Ванков (1867 – 1923). Тези 
трима учени поставят основите на системни гео-
ложки проучвания в България, като създават осно-
вите на бъдещата Държавна геоложка служба [2, 
3, 4]. Г. Златарски отпечатва, главно в изданията 
на Българското книжовно дружество, обобщения 
върху рудите в България и първите стратиграфски 
обобщения върху Триаската и Юрската система, 
Долнокредната и Горнокредната серия, и Миоцен-
ската серия. Г. Бончев в продължение на няколко 

десетилетия обикаля неуморно българските земи, 
като публикува обобщения върху метаморфните и 
магмените скали в България. Геоложки карти на 
България са отпечатани от Л. Ванков и Г. Златар-
ски, като Златарски начева и издаването на първа-
та по-едромащабна карта в М 1:300 000. Ранната 
смърт на Златарски, а след това и на Ванков, оста-
вят единствен Г. Бончев като член на Българската 
академия на науките, като след неговия и на Ван-
ков избор през 1900 г. следващият избор на акаде-
мик-геолог е едва през 1947 г. Тогава за академик 
е избран големият петрограф проф. Страшимир 
Димитров (1892 – 1960), а тектоникът проф. Еким 
Бончев (1907 – 1992) е избран за дописен член на 
БАН. 
 В условията на реорганизация на Българ-
ската академия на науките (в годините на вой-
ната БАНИ), геологическите науки са призвани 
да играят първостепенна роля в проучванията за 
различни видове полезни изкопаеми и подземни 
води, както и за инженерно-геоложки проучвания 
за обекти с национално значение – заводи, язовири 
и пътища. Основателят на българската инженерна 
геология проф. Боян Каменов (1907 – 1979) е из-
бран за дописен член на БАН през 1951 г., видният 
палеонтолог и основател на микропалеонтология-
та у нас проф. Васил Цанков (1905 – 1986)  – през 
1958 г., а световноизвестният кристалограф и ми-
нералог проф. Иван Костов (1913 – 2004) – през 
1961 г. През 1958 г. е избран за академик Йовчо 
Йовчев (1902 – 1990), през 1961 г. – Еким Бончев, 
и през 1967 г. – Иван Костов. Изброените учени 
имат големи заслуги за организацията на геоло-
гическите изследвания в България и на научните 
изследвания в областта на геологическите науки 
в Българската академия на науките, Софийския 
университет и създадения през 1953 г. Минно-гео-
ложки институт. Наред с това, те реализират, са-
мостоятелно или с колективи, значителни научни 
постижения, с които издигат равнището на бъл-
гарските геологически науки и ги представят до-
стойно пред световната научна общност. 
 Реорганизацията на Българската академия 
на науките през 1947 г. цели превръщането ѝ в на-
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ционален център за научни изследвания, в който 
да се развива модерна наука под ръководството на 
най-добрите учени, с които разполага страната. 
Правилно е преценено, че научната база и усло-
вията в Софийския университет и в създаващите 
се нови висши училища – институти, не са в със-
тояние да покрият нуждите за ускорено икономи-
ческо развитие. Особени изисквания се поставят 
пред геологическите науки, които трябва да из-
следват и изяснят инженерно-геоложките условия 
за мащабните строежи на язовири, заводи и пъ-
тища и да подпомогнат търсенето и проучването 
на полезни изкопаеми като основа за развитие на 
тежката промишленост. Затова един от първите 
новосъздадени научни институти е Геологически-
ят институт при БАН [5] с пръв директор акад. 
Г. Бончев (от 1947 до 1950 г.), наследен от акад. 
С. Димитров (от 1950 до 1960 г.) и акад. Е. Бон-
чев (1960 – 1967 г.). През този двадесетгодишен 
период Институтът се развива като модерен ком-
плексен изследователски център, в който наред с 
класическите дотогава основни геологически на-
уки (палеонтология, стратиграфия, минералогия, 
петрография, геотектоника), се полагат основите 
на новите за България (или в състояние на зараж-
дане) геологически науки: седиментология, геохи-
мия, микропалеонтология, сеизмотектоника, ме-
талогения, инженерна геология, хидрогеология. 
В началните години основните ресурси на Геоло-
гическия институт са мобилизирани за решаване 
на научноприложни задачи: геоложки картиров-
ки, проучване на терените, предназначени за хи-
дротехнически и пътнотранспортни съоръжения 
и заводи. Поставя се началото за комплексно из-
следване на геодинамичните рискове: възникване 
и развитие на свлачищни явления, връзките на 
сеизмичността с активните тектонски процеси, и 
пр. Провеждането на такива научноприложни из-
следвания продължава и сега, повече от 70 години 
от основаването на Института, като с тях пряко се 
удовлетворяват нуждите на българското общество. 
Независимо от решаването на важни национални 
задачи, сътрудниците на Института осъществяват 
важни фундаментални и регионални открития, 
които публикуват в томовете на специализирани-
те  издания: Известия на Геологическия институт, 
Трудове върху геологията на България, Фосилите 
на България. Между по-важните постижения се 
открояват доказването на Девонската система в 
България, първото въвеждане на литостратиграф-
ски изследвания у нас и първата за света паралел-
на зонална биостратиграфска подялба, разработ-
ката на концепцията за Краищидите и детайлните 

изследвания върху някои първостепенни разлом-
ни зони; редица приноси в регионалната геотек-
тоника и стратиграфията на България; детайлни 
изследвания върху магмените и метаморфните 
комплекси и обобщения върху тях; изясняване на 
минералния състав и рудообразувателните проце-
си в основни рудни находища в България; инже-
нерно-геоложко райониране на България; изясня-
ване на геодинамиката на подземните води, и пр. 
 Следващият етап от развитието на геологи-
ческите науки в БАН обхваща времето от 1967 до 
1989 г. [6, 7]. Той започва със сливането на ака-
демическия институт с Научноизследователския 
геологически институт (НИГИ) при Комитета по 
геология (КГ) и протича през непрекъснати прео-
бразувания в течение на едно десетилетие. Нови-
ят обединен институт е ту на двойно подчинение 
към двете ведомства, ту преминава към Комите-
та или към Единен център по науките за Земята. 
За кратко време директор е проф. Г. Атанасов, а 
през голяма част от периода директор е проф. Б. 
Богданов, който съумява да поддържа балансира-
на научна политика при преобладаване на произ-
водствената тематика. Големи комплексни колек-
тиви решават стратиграфски, седиментоложки и 
тектонски проблеми на Мизийската платформа 
във връзка с интензивното търсене на нефтени и 
газови находища, както и на големи части от Бал-
кана и Предбалкана. Също така комплексен ко-
лектив се заема с решаването на стратиграфските, 
тектонските и петроложките проблеми на вулкан-
ския пояс на Средногорието във връзка с търсене-
то и проучването на големи медни находища там. 
Продължава развитието на фундаменталните из-
следвания във всички области на геологическите 
науки. Появява се първи опит за тълкуване на тек-
тониката на България в светлината на тектониката 
на плочите. През 1977 г. Геологическият институт 
се утвърждава в структурата на БАН, като секции-
те, свързани с търсенето и проучването на полезни 
изкопаеми, се отделят отново като производствен 
(извън Академията) Научен институт по полезни-
те изкопаеми (НИПИ), а секциите по инженерна 
геология и хидрогеология се отделят първо като 
лаборатория в рамките на Института по водни 
проблеми, а след това – като самостоятелна Цен-
трална лаборатория в рамките на БАН. Не след 
дълго (1994) те заеха отново своето естествено 
място в Геологическия институт, като и досега 
представляват едни от основните секции с голяма 
роля при решаване на национални и локални зада-
чи, свързани със строителството на слаби земни 
основи, геотехническото проучване на важни на-



36 НАУКА – кн. 4/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

НАУKAТА	В	ПОЛЗА	НА	ОБЩЕСТВОТО

ционални обекти, проблемите на геодинамичните 
рискове и намаляване и предотвратяването им, и 
проблемите на подземните води. Директори на 
Института са последователно академик Иван Кос-
тов (1978 – 1982), и проф. Иван Велинов (1982 – 
1992). 
 С реформите в БАН през 1978 г. се създава 
и едно друго важно звено в областта на геологи-
ческите науки. Първоначално това е Лаборатория 
по експериментална минералогия  и техническа 
петрология към Единния център на науките за Зе-
мята, а от 1984 г. се превръща в Институт по при-
ложна минералогия, оглавен от доц. М. Малеев. 
Задачата на този институт е да прехвърли мосто-
ве от фундаменталната към приложната наука. 
Събран е компетентен и ентусиазиран екип от 
специалисти в областите на минералогията и пе-
трологията, физикохимията, металургията и обо-
гатяването на рудите, който решава сложни задачи 
по създаването, растежа и промишленото усвоя-
ване на изкуствени кристали (например флуорит, 
пиезометричен кварц и др.); установяване на въз-
можностите за комплексно използване на мине-
ралните суровини и усвояване на нови материали, 
и т.н. 
 Краят на третия период от развитието на Ге-
ологическия институт  се отнася приблизително 
към 1989 – 1991 г., но може да се „разтегне“ дори 
към 1994 г. [6, 7]. През 1989 г. българските гео-
лози организират един от най-успешните дотога-
ва конгреси на Карпато-Балканската геологическа 
асоциация. Започва коренно преустройство на ця-
лата организация на геологическите изследвания 
в страната въз основа на принципите на пазарната 
икономика. През 1994 г. инженерно-геоложките 
изследвания се връщат организационно в Геоло-
гическия институт, а Институтът по приложна 
минералогия се трансформира в Централна ла-
боратория по минералогия и кристалография. В 
периода 1993 – 2004 г. директор на Института е 
проф. Хрисчо Хрисчев, през 2004 – 2005 г. за крат-
ко време длъжността се изпълнява от проф. Д. 
Кожухаров, а от 2005 до 2014 г. директор е проф. 
Д. Карастанев.  За член-кореспонденти на БАН са 
избрани през 1984 г. видният палеонтолог и стра-
тиграф проф. Тодор Николов (академик от 1997 г.) 
и инженер-геологът проф. Минко Минков (1922 – 
1991), през 1995 г. – инженер-геологът проф. Илия 
Бручев (академик от 2008 г.), а през 2004 г. – тек-
тониците проф. Х. Дабовски и проф. И. Загорчев  
(академик от 2015 г.).
 През третия и четвъртия период геологиче-
ските науки отбелязват забележително развитие 

и безспорни успехи. В българската геотектоника 
се утвърждава новата парадигма – тектониката на 
плочите (новата глобална тектоника); изясняват се 
важни черти на регионалния строеж на Балканския 
полуостров, като се бележат значителни успехи по 
отношение на навлачната тектоника, разломната 
тектоника, магматотектониката, структурния ана-
лиз на метаморфни и силно деформирани скали. 
Изработена е и се усъвършенства нова алпийска 
тектонска подялба на България, която се основа-
ва на тектониката на плочите. Литостратиграфи-
ята се налага като основа на регионални геолож-
ки изследвания, като е издаден Стратиграфският 
кодекс на България. Литостратиграфският подход 
е водещ и в един от основните проекти на Геоло-
гическия институт в сътрудничество с Комитета 
по геология: създаването на единна държавна ге-
оложка карта на България в М 1:100 000. Първите 
картни листове са издадени през 1989 – 1990 г., а 
последните от общо 92 листа са отпечатани през 
1996 г. Съставен е и Речник на българските ли-
тостратиграфски единици.  Направени са същест-
вени приноси в палеонтологията на ред фосилни 
групи, извършено е биостратиграфско зониране 
на мезозойските системи. Литостратиграфирани 
са високометаморфните комплекси, като са приве-
дени доказателства за прекамбрийска възраст на 
протолитите. Изяснени са проблеми на петрологи-
ята на базичните скали, офиолитовите асоциации 
и еклогитите. Металогенията на България е раз-
гледана за първи път от позициите на плейт-тек-
тониката, като е издадена и Металогенна карта на 
България в мащаб 1:500 000. В Централната лабо-
ратория по инженерна геология са изяснени инже-
нерно-геоложките и сеизмогеоложките условия на 
ТЕЦ „Марица-Изток“, изследвани са абразията и 
ерозията в Дунавската равнина и Черноморското 
крайбрежие, направени са важни изводи за произ-
хода и свойствата на льоса, и са разработени мето-
ди за укрепване на пропадъчния льос. Направени 
са експертизи за геоложките условия на площад-
ката на АЕЦ „Белене“ и хранилищата на радиоак-
тивни материали при Нови хан и Козлодуй, като 
се провеждат и интензивни проучвания за намира-
не на подходящи терени за строеж на национално 
хранилище на радиоактивни отпадъци. 
 Изследванията на новосъздадената през 
1995 г. на базата на ИПМ Централна лаборатория 
по минералогия и кристалография (ЦЛМК; ди-
ректор доц. д-р Н. Зидаров; от 2007 г. – доц. д-р 
Ж. Дамянов) се развиват по няколко основни те-
матични направления: минерални системи; техно-
генни минерални системи; синтез, кристализация, 
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структури и еволюция на минерали и нови мате-
риали; създаване на модели на естествени и тех-
ногенни системи; изотопна геохимия и геохроно-
логия; геохимия и минералогия на околната среда 
[8]. По всички тематични направления са регис-
трирани многобройни научни и научноприложни 
резултати, като тук ще споменем само няколко от 
тях. Изяснени са условията на образуване на флу-
орита, на някои зеолитови минерали, на титано-
силикати и други, като са създадени геогенетични 
модели и са получени кристални фази с прилож-
но значение. Определен е кристалният строеж на 
много новосинтезирани фази на сулфосоли, селе-
нати, силикати и др., като са изяснени условията 
на растеж и са получени изкуствени кристали. 
Изяснени са геохимичните особености и абсолют-
ната възраст на магматични тела и на метаморфни 
явления. Изяснени са важни минералогически и 
геохимически особености на въглища и въглищ-
ни сгурии и пепели, като е изградена комбинирана 
класификация, и са изведени конкретни препоръ-
ки за оптималното оползотворяване на всеки от 
установените типове въглища.
 През третия и четвъртия етап [9, 10] се раз-
ширяват и международните връзки на Академията 
с включването в две важни международни програ-
ми: Проблем IХ „Земна кора“ от междуакадеми-
ческото сътрудничество на социалистическите 
страни и Международната геологическа корела-
ционна програма на ЮНЕСКО и Международния 
съюз за геологически науки. Значително нараства 
международният авторитет на българските гео-
учени чрез участието им във важни международ-
ни проекти и в задгранични проучвания. 
 През 2009 г. Българската академия на науки-
те организира независима международна атеста-
ция [11] на своите институти чрез основните евро-
пейски академични институции – ESF и ALLEA. 
И двата института в областта на геологическите 
науки (Геологическият институт и Централната 
лаборатория по минералогия и кристалография 
– ЦЛМК) получиха отлични оценки – съответно 
ВАА и ААА. При последвалата реформа на Акаде-
мията и двата института запазиха своята самостоя-
телност, като ЦЛМК се преобразува в Институт по 
минералогия и кристалография „Акад. Иван Кос-
тов“ (директор доц. Ж. Дамянов, от 2015 г. – проф. 
Р. Николова), ориентиран в научното направление 
„Нанонауки, нови материали и технологии“, дока-
то Геологическият институт „Страшимир Дими-
тров“ (директор проф. Д. Карастанев, от 2015 г. 
– проф. Р. Наков) остава в традиционното си науч-
но направление „Климатични промени, рискове и 

природни ресурси“. През изтеклите десет години 
по естествени причини се извършва основна смя-
на на кадровия състав. Новото поколение учени 
извършват с помощта на национални и междуна-
родни фондове модернизация на голяма част от 
лабораторната база. Между главните постижения 
трябва да споменем създаването на Лаборатория 
по масспектрометрия чрез консорциум между Ге-
ологическия институт, Софийския университет, 
Института по минералогия и кристалография и 
Националния археологически институт с музей и 
при широко и плодотворно международно сътруд-
ничество. Един от резултатите на това сътрудни-
чество с водещи световни институти и учени е 
получаването на огромно количество геохимични 
и изотопни определения по магмените и метамор-
фните комплекси в България и на Балканите, кои-
то са основа за радикална ревизия на представите 
за тези комплекси и за строежа и геологическото 
развитие на Средногорската и Моравско-Родоп-
ската зона. Геологическият институт „Страшимир  
Димитров“ е съсредоточил своите усилия върху 
изследванията на геосистемите и георесурсите на 
България и Балканския полуостров, като научно-
изследователската дейност има два основни прио-
ритета [12]: „1) комплексни регионални изследва-
ния за получаване на модерни геоложки познания 
за територията на България, Балканския полуос-
тров и Източното Средиземноморие по класиче-
ските геоложки направления като палеонтология, 
стратиграфия и седиментология, геотектоника и 
регионална геология, геохимия, минералогия и пе-
трология; и 2) геоеколожки изследвания, изучава-
не и оценка на процесите на геоложката опасност 
за ограничаване на риска и осигуряване на устой-
чивото развитие на страната – научни направле-
ния неотектоника и сеизмотектоника, хидрогеоло-
гия, инженерна геология, геотехника и геохимия 
на околната среда“. Институтът по минералогия 
и кристалография „Акад. Иван Костов“ поставя 
пред себе си следните основни цели [13]: „1. Изу-
чаване на Земята:  минерали и минерални тела, … 
с оглед дефиниране на техния фазов състав, струк-
турни взаимоотношения, процеси на формиране и 
изменение, закономерности в разпределението; 
разработка на геолого-генетични модели и крите-
рии за прогнозиране, търсене и проучване на на-
ходища на минерални суровини. 2. Нови материа-
ли и технологии: Извършва се израстване, синтез 
и характеризиране на моно- u поликристални ма-
териали, молекулни сита, микропорести и други 
кристални и аморфни материали. 3. Опазване на 
околната среда: минералогия на околната среда … 
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с акцент върху минералогията и геохимията на въ-
глища и продукти от тяхната преработка, трайна 
имобилизация на радиоактивни отпадъци, опол-
зотворяване и обезвреждане на отпадни продукти 
от преработката на руди. 4. Природа и суровинни 
ресурси на България: Извършват се регионални 
минераложки изследвания с оглед създаване на 
бази от данни за минералите в България“. 
 През последното десетилетие са постигнати 
значителни научни и научноприложни резултати 
по приоритетните направления. Огромна инфор-
мация се съдържа в годишните отчети, като тук ще 
споменем само част от основните постижения от 
последните години по данни на тези отчети, пуб-
ликувани на сайтовете на двата института. 
 Между основните постижения на Геологи-
ческия институт [14, 15] се открояват: В скалите 
от офиолитовия комплекс в Източните Родопи е 
определена най-древната за страната моделна въз-
раст – 3,2 млрд. години. Направен е комплексен 
анализ и геоложки модел на тектонометаморфно-
то развитие на Огражденската единица в ЮЗ Бъл-
гария. За първи път в България е отделен магма-
тичен пояс с адакитоподобен палеогенски (56 – 40 
Ма) магматизъм. За пръв път в света се устано-
вява чрез детайлно изследване на перидотитовите 
ксенолити от миоценските вулкански куполи от 
Мизийската платформа, че т.нар. мантиен мета-
соматизъм може да се осъществи чрез метасома-
тични реакции на флуиди и топилка от вмества-
щата лава в повърхностни условия. Предложен е 
нов модел за алпийската геодинамика на Старо-
планинския гънково-навлачен пояс, обоснова-
ващ наличието на поне три етапа на деформация, 
свързани с три различни геодинамични системи. 
За пръв път в западните части на Тетиския палео-
океан е установена карбонатна платформа с бери-
ас-валанжинска възраст, образувана върху горно-
юрски офиолити. Извършена е пряка съпоставка 
с магнитостратиграфската скала на биосъбития 
по различни реперни фосилни групи въз основа 
на детайлна стратиграфия на граничния интер-
вал Юра-Креда в България и други европейски 
разрези. Извършено е комплексно изследване на 
минералния състав, околорудните изменения, из-
отопно-геохимични особености и геохронология 
на Au(-Ag) находище „Трън“ и е разработен модел 
на формиране на находището.
 Завършени са анализът, оценката и карто-
графирането на геоложкия риск в страната. Ак-
туализирана е Националната програма за борба 
със свлачищата, инсталирана и въведена в екс-
плоатация е регионална система за мониторинг 

на опасни геоложки процеси по Черноморското 
крайбрежие. Създаден е нов геоложки модел на 
свлачищата в района между Варна и Каварна с 
цел извършване на ефективни укрепителни и пре-
вантивни дейности при строителство в свлачищ-
ния район. Чрез комплексен експертен анализ на 
инженерно-геоложките условия и потенциално 
опасните геоложки процеси по трасето на авто-
магистрала „Струма“ в района на Кресненското 
дефиле е предложен алтернативен, по-икономи-
чен и технологично по-безопасен вариант на тра-
сето. Анализът е послужил на правителствено 
ниво и в Европейския парламент за отхвърляне 
на скъпоструващ вариант за строителство на дъ-
лъг 15 km тунел. Определени са параметрите на 
циментольосовата възглавница на Националното 
хранилище за радиоактивни отпадъци като една 
от основните изолационни бариери. Публикувана 
е инвентаризация и оценка на термалните води в 
България. Извършена е оценка на количествено-
то състояние и динамиката на подземните води 
в района на Козлодуйската низина, където попа-
дат два важни национални стратегически обекта 
- АЕЦ „Козлодуй“ и Националното хранилище за 
радиоактивни отпадъци. Изведени са регионални 
и локални математични хидрогеоложки модели, 
позволяващи площна оценка на балансовите еле-
менти на подземните води.
 В Института по минералогия и кристалогра-
фия [8] са установени нови минерали за България: 
мелилит, есенеитов тип клинопироксен, политипа 
воластонит-2М, андрадити с високо съдържание 
на титан, Те-съдържащ канфелдит и др. Изслед-
вана е кристалната решетка и е установен стро-
ежът на природни и техногенни фази. Обобщени 
са кристалохимичните данни за над 100 съедине-
ния с кристална структура от глазеритов тип. Из-
следвани са сорбционните процеси за ред химич-
ни елементи (напр. стронций) при използване на 
природни зеолити. В рамките на международно 
сътрудничество е постигнато физикохимично ха-
рактеризиране на TiO2 наноматериали и въглерод-
ни нанотръбички, синтезирани са нови порести и 
слоисти наноматериали. Създадена е база данни с 
всички налични резултати от шлиховоминералож-
ките картировки на България за периода 1945 – 
2000 г. в обем от 134 000 проби, като са изготвени 
карти на пространственото разпределение на 72 
минерала на територията на страната. Създадена е 
за първи път комплексна минералого-геохимична 
класификация на пепелите от биомаса. Формули-
рани са конкретни препоръки за екологичното из-
ползване на въглища и биомаса. 
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 И двата института осъществяват и значител-
на образователна дейност, като обучават докто-
ранти по специалностите, по които са акредитира-
ни. 
 Геологическият институт осъществява зна-
чителна публикационна дейност. Понастоящем 
той издава списание Geologica Balcanica – орган 
на Карпато-Балканската геологическа асоциация, 
поредицата Инженерна геология и хидрогеология, 
и е съиздател на Списание на Българското геоло-
гическо дружество. Институтът публикува и мо-
нографични трудове. Статии от областта на гео-
логическите науки са публикувани и в основните 

издания на Академията – Доклади на БАН (Comptes 
rendues de l’Académie bulgare des Sciences) и Спи-
сание на Българската академия на науките, както 
и в най-авторитетни международни списания.
 Геологическите науки са представени до-
стойно в 150-годишната история на Българската 
академия на науките, като фигурират в нейното 
развитие в продължение на 138 години. Значе-
нието на геонауките за устойчивото развитие на 
обществото ги прави неотменим елемент от Ака-
демията за осъществяване на нейната роля като 
модерен национален център за научни изследва-
ния.

Таблица 1. Геолози – академици (редовни членове) на БАН
№ по ред Име Дати на раждане и 

смърт
Избор за член-кореспон-

дент
Избор за академик

1 Георги Николов Златарски 1854 – 1909 1881 1884
2 Георги Бончев Николов 1866 – 1955 1900
3 Лазар Ванков Стоянов 1867 – 1923 1898 1900
4 Страшимир Георгиев Димитров 1892 – 1960 1947
5 Йовчо Смилов Йовчев 1902 – 1990 1958
6 Еким Стефанов Бончев 1907 – 1992 1947 1961
7 Иван Костов Николов 1913 – 2004 1961 1967
8 Тодор Георгиев Николов Род. 1931 1984 1997
9 Илия Гаврилов Бручев Род. 1934 1995 2008
10 Иван Стефанов Загорчев Род. 1937 2004 2015

Таблица 2. Геолози – член-кореспонденти (дописни членове) на БАН
№ по ред Име Дати на раждане и смърт Избор за член-кореспондент

1 Васил Цанков Цанков 1905 – 1986 1967
2 Боян Ганчев Каменов 1907 – 1979 1951
3 Минко Славчев Минков 1922 – 1991 1984
4 Иван Асенов Велинов 1932 – 2008 1989
5 Христо Николов Дабовски 1935 – 2019 2004

Таблица 3. Геологически институти на БАН
Име Създаване и преобразуване Директори

Геологически институт при БАН 
„Стр. Димитров“ – основан през 

1947 г.

1967 – 1977 – Геологически институт при 
БАН и Комитета по геология

Акад. Г. Бончев 1947 – 1950
Акад. С. Димитров 1950 – 1960

Акад. Е. Бончев 1960 – 1967
Проф. Г. Атанасов 1967 – 1968
Проф. Б. Богданов 1968 – 1977
Акад. И. Костов 1977 – 1982

Проф. И. Велинов 1982 – 1992
Проф. С. Янев 1992 – 1994

Проф. Хр. Хрисчев 1994 – 2004
Проф. Д. Кожухаров 2004 – 2005
Проф. Д. Карастанев 2005 – 2014

Проф. Р. Наков 2015 –
Лаборатория по геотехника на слаби 

земни основи и терени
1978 – 1994. От 1994 г. – в Геологическия ин-
ститут при БАН

Проф. Минко Минков
Проф. Илия Бручев

Институт по минералогия и крис-
талография „Акад. Иван Костов“ – 

основан през 2010 г.

Лаб. по експериментална и техническа петро-
логия към ЕЗНЗ – 1978;  Институт по при-
ложна минералогия – 1984
Централна лаборатория по минералогия и 
кристалография – 1995

Доц. М. Малеев 1978 – 1991
Доц. Н. Зидаров 1991 – 2007
Доц. Ж. Дамянов 2007 – 2014

Проф. Р. Николова 2015 –
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THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND  
THE DEVELOPMENT OF THE GEOLOGICAL SCIENCES IN BULGARIA

Ivan Zagorchev, Todor Nikolov
Abstract
 The development of the geological sciences in Bulgaria is closely linked to the history of the Bulgarian Academy of 
Sciences. Five stages may be outlined in the history of these relations.
The first stage embraces the history of the Bulgarian Literary Society and its successor – the Bulgarian Academy of Sciences, 
before 1947. Three of the leading Bulgarian geologists are full members of the Academy since 1884 and 1890, and publish 
their fundamental studies in the journals of the Academy.  In 1947 the Bulgarian Academy of Sciences has been restructured as 
a national research center. The Geological Institute has been established, and it has developed as a complex academic research 
center in the domain of the geological sciences. This occurred during the period 1947 – 1967. Four more full members and 
3 corresponding members have been elected, too, and they covered the most important geological sciences in the Academy. 
Important scientific contributions have been published in the new specialized journals of the Academy and its Geological 
Institute. 
 The first decade of the third stage (1967 – 1989) is marked by a series of reorganizations within the Academy as well 
as in the geosciences. The Geological Institute has been united with the Geological Research Institute of the Committee of 
Geology being under the supremacy both of the Academy and the Committee. This period of “serving two masters” ended in 
1978 with the final separation of the two institutes together with the foundation of two new laboratories within the BAS: the 
Laboratory of Geotechnics of Weak Grounds and Terrains, and the Laboratory (since 1984 – Institute) of Applied Mineralogy.   
 During the fourth stage (1990 – 2009) the geological research in Bulgaria has been reorganized according to the 
State’s transition to market economy. A balance has been sought between the basic and applied research. The Laboratory of 
Geotechnics returned in 1994 within the Geological Institute, and a Central Laboratory (since 2010 – Institute) of Mineralogy 
and Crystallography has been created as an autonomous entity on the basis of the Institute of Applied Mineralogy. 
 The fifth stage (since 2009) is marked by an unprecedented financial crisis due to severe cuts in the State’s subsidy. 
However, the international evaluation of the Academy showed a high quality of the research made by both institutes, and their 
role in the sustainable development of the Bulgarian society has been underlined. Considerable scientific results have been 
published in the annual reports of both institutes, and are briefly outlined. The financial situation began to ameliorate slowly in 
the last years, and its seems that both the Bulgarian society and the Government are appreciating the role of the Geosciences 
within the scope of the Bulgarian Academy of Sciences for the progress of Bulgaria.
Key words: Bulgarian geological sciences; history of Bulgarian Academy of Sciences
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 Молекулярната биология е типичен пример 
за интердисциплинарна наука, за която са необ-
ходими знания и методология от няколко научни 
области като генетика, биохимия, химия, физи-
ка, кристалография, математика, информацион-
ни технологии и др. Всяка от тези частни науки е 
допринесла за утвърждаването на молекулярната 
биология като самостоятелна наука и за достига-
нето на съвременните ѝ върхове, фокусирани в 
най-новите ѝ дялове – геномиката, протеомиката 
и биоинформатика. 
 Първоначално молекулярната биология въз-
никва на границата между биохимията, изучава-
ща обмяната на веществата, и генетиката – изу-
чаваща законите на наследствеността.  През 40-те 
години на миналия век обаче става ясно, че био-
синтезата на високомолекулните съединия в жива-
та клетка (биополимерите), каквито са белтъците 
и нуклеиновите киселини, протича по принципно 
различен начин от този на нискомолекулните.  До-
като за последните са необходими главно протеини 
(ензими), то за биосинтезата на самите протеини 
са необходими нуклеинови киселини. Последни-
те са носители на структурна информация, която 
предопределя подреждането на аминокиселините 
в белтъчната молекула, а тази информация се уна-
следява. 
 От своя страна, генетиката, за да опише пре-
даването на наследствените признаци (фенотипа) 
от родители на потомство, въвежда имагинерното 
понятие ген. След сближаването ѝ с биохимията 
това понятие се материализира и започва да се 
отъждествява с фрагмент от ДНК, в който е „за-
писана“ структурата на белтъка. Така през 40-те 
години биохимията и генетиката стават родите-
ли на новата наука молекулярна биология, чийто 
първоначален обект на изследване е структурата и 
функциите на белтъците и нуклеиновите кисели-
ни. Молекулярната биология обаче далеч не е ме-
ханичен сбор от двете родителски науки. Тя се оф-
ормя като нова натурфилософия, която разглежда 
живата клетка не просто като биореактор, където 
ежесекундно протичат хиляди химични реакции, 
а комплексно, като единна биоинформационна 
система.
 Историята на молекулярната биология в 

България  не прави изключение от тази в дру-
гите страни. Тя също води началото си от двете 
природни науки биохимия и генетика. Разликата 
е тази, че докато в западния свят молекулярната 
биология тръгва от университетите, в България тя 
се заражда в БАН. У нас нейн основател е акад. 
Румен Цанев (Фотос 1).  

БАН И МОЛЕКУЛЯРНАТА БИОЛОГИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Акад. Иван Иванов, 
Институт по молекулярна биология – БАН

Фотос 1. Акад. Румен Цанев (1922 – 2008)
 Още като студент по медицина в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“ Р. Цанев се 
увлича по биохимията и създава първия кръжок 
по биохимия в България. Негова настолна книга 
става „Какво е животът?“ от  световноизвестния 
квантов физик и нобелов лауреат Ървин Шрьо-
дингер (Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger). 
Тази историческа книга запалва стотици будни 
природоизпитатели по света, интересуващи се 
от въпросите за молекулната същност на живота. 
Мнозина от тях посвещават живота си на молеку-
лярната биология, а впоследствие стават и носи-
тели на Нобелови награди по химия и физиология 
или медицина. 
 Румен Цанев завършва медицина през 1946 г. 
и още същата година е назначен за асистент в но-
восъздадения Институт по приложна биология и 
развитие на организмите, чийто директор е све-
товноизвестният генетик акад. Дончо Костов. Там 
той организира и ръководи „Лаборатория по цито-
логия“. След смъртта на Д. Костов Р. Цанев рабо-
ти като младши научен сътрудник и ръководител 
на секция „Цитология и цитохимия“ в обедине-
ния Институт по обща биология, чийто директор 
е друг световноизвестен български учен – акад. 
Методи Попов. Хабилитира се през 1954 г., а през 
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1960 г. секцията му прераства в Централна био-
химична лаборатория (ЦБХЛ) при БАН, на която 
става директор. През 1964 г. е избран за професор 
и чете лекции в Биологическия факултет на Со-
фийския университет, където въвежда лекционни-
те курсове „Молекулярна биология“ и „Молекулни 
основи на ембрионалното развитие“. През 1972 г. 
ЦБХЛ прераства в Институт по биохимия, който 
през 1977 г. е преименуван в Институт по молеку-
лярна биология (ИМБ). Р. Цанев остава директор 
на ИМБ до своето пенсиониране през 1994 г. След 
неговата смърт през 2008 г. ИМБ е преименуван в 
ИМБ „Академик Румен Цанев“. За своите заслуги 
към науката той е избран за член-кореспондент на 
БАН (1974), академик (1979), чуждестранен член 
на няколко академии на науките и е удостоен с 
най-високата за онова време държавна награда – 
„Димитровска награда“. 
 Интересът на акад. Цанев към нуклеиновите 
киселини се проявява от самото начало на негова-
та дейност, но възможностите му за активно учас-
тие в новото научно направление са ограничени, 
до голяма степен по политически причини. Ретро-
градното влияние на Лисенко върху биологични-
те науки у нас е много силно и изборът на научна 
тематика в тази област далеч не е само въпрос на 
личен избор. Генетиката в Съветския съюз е от-
речена като наука, а заедно с нея и материалните 
носители на наследствеността. ДНК и хромозоми-
те са табу за изследователите в целия социалис-
тически лагер, а у нас остават такива дори и след 
развенчаването на Лисенко. Като илюстрация за 
това колко бавно се оттегля сянката на Лисенко от 
българската наука може да послужи фактът, че в 
такива книги със заглавия като „Теоретична био-
логия“, „За наследствеността“ и др., издадени у 
нас след 1970 г., се срещат изрази като „Учение-
то за ДНК развращава младежта“. Именно това 
принуждава д-р Цанев да възприеме в онова труд-
но време компромисния вариант да изследва РНК 
вместо ДНК. Като химично съединение РНК е 
също нуклеинова киселина и участва в преноса на 
генетичната информация от ДНК към белтъците, 
но за разлика от ДНК не е анатемосана (вероятно 
поради невежество) от идеолозите на науката. 
 В изследването на РНК Р. Цанев се включва 
с „летящ старт“. Съвместно със своите сътрудни-
ци Д. Стайнов (физик, впоследствие емигрант в 
Англия, вече покойник) и д-р Георги Марков (ме-
дик, професор, сега на 95 години) (Фотос 2), той 
разработва оригинален метод за електрофоретич-
но разделяне на РНК молекули в агарен гел. Ме-
тодът разкрива големи възможности за изучаване 

на молекулната хетерогенност на РНК и спомага 
за изясняване на динамиката на нейния биосин-
тез във фазите на ембрионалното развитие и ту-
морообразуването. Методът е въведен в много 
световни лаборатории, с което младата българска 
молекулярно-биологична школа бързо добива из-
вестност. Години по-късно, заменяйки агара с ага-
роза (пречистен продукт на агара), същият метод 
е адаптиран за фракциониране на ДНК и днес той 
е незаменим за всяка молекулярно-биологична ла-
боратория. 

Фотос 2. Проф. Георги Марков (род. 1924 г.)

Фотос 3. Акад. Асен Хаджиолов (1930 – 1996)

 Непосредствено след основаването на 
ЦБХЛ, към лабораторията се присъединяват и 
други млади ентусиасти като Георги Саев (медик, 
починал на 31-годишна възраст), Асен Хаджио-
лов-младши (медик, академик на БАН) (Фотос 3), 
Георги Десев (химик, емигрант в САЩ), Белчо 
Белев (биолог, доцент, понастоящем пенсионер) и 
др., които създават свои изследователски групи и 
секции в ИМБ.  
 След разчупване на ледове през 70-те години 
българските молекулярни биолози вече могат да 
изследват и самия носител на генетичната инфор-
мация – ДНК. В клетките на висшите организми, в 



НАУКА – кн. 4/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

43

НАУKAТА	В	ПОЛЗА	НА	ОБЩЕСТВОТО

т.ч. и човека, ДНК не е свободна (както при бакте-
риите), а съществува под формата на нуклеопро-
теинов комплекс, наречен хроматин. По време на 
клетъчното деление хроматинът се организира в 
структури, известни като хромозоми, които се раз-
пределят по равно между дъщерните клетки. От 
двата обекта, съдържащи генетична информация 
(ДНК и хроматин), д-р Цанев избира хроматина, а 
Г. Марков –  ДНК. Основната цел на изследванията 
и на двамата е да се хвърли повече светлина вър-
ху молекулните основи на човешките болести и в 
частност на туморогенезата. Но тъй като процеси-
те са сложни, а науката е млада, за постигането на 
целта са необходими задълбочени фундаментал-
ни познания, които могат да бъдат получени само 
чрез системни фундаментални изследвания. За 
дълго време това създава впечатлението, че моле-
кулярната биология е само фундаментална наука, 
която няма пряка връзка с практиката. 
 В края на 60-те и началото на 70-те години 
в изследването на хроматина се включва и Георги 
Русев (химик, член-кореспондент на БАН) (Фотос 
4), който заедно с акад. Цанев доказа полуконсер-
вативния механизъм за репликация на хроматина. 
Съгласно този модел, по време на клетъчното де-
ление старите хистони остават свързани със ста-
рата/майчината верига на ДНК, а новосинтези-
раните – с новата. Тези изследвания са широко 
цитирани в световната литература и са отразени 
в редица учебници по молекулярна биология. Ви-
соко оценени са и изследванията, свързани с дви-
жението (слайдинга) на нуклеозомите по време на 
репликацията на хроматина. 

Фотос  4. Чл.-кор. Георги Русев (род. 1940 г.) 
 През 70-те години в изследванията върху 
хроматина се включва и Илия Пашев (медик, ака-
демик на БАН) (Фотос 5), който заедно със Сте-
фан Димитров (физик, професор в Гренобъл, чуж-
дестранен член на БАН) разработват оригинален 
метод за лазерно зашиване на ядрените белтъци 

към ДНК. Този метод им дава възможност да из-
следват с голяма точност локализацията на ядре-
ните белтъци при различни функционални състоя-
ния на клетката и да изследват взаимодействието 
им както с ДНК, така и помежду им.  

Фотос 5. Акад. Илия Пашев (род. 1938 г.)
 Акад. Цанев беше не само добър експери-
ментатор, но имаше и подчертана склонност към 
теоретични изследвания. Последното, в съче-
тание с голямата му любов към математиката и 
компютрите, му позволи да разработи съвместно 
с известния български математик акад. Благовест 
Сендов първия математически модел на клетъч-
ната диференциация. Оригиналното мислене на 
двамата ги довежда до заключението, че само ге-
нетичната информация, заложена в молекулите на 
ДНК, не е достатъчна за осъществяване на кле-
тъчната специализация по време на ембрионално-
то развитие. Те допускат, че освен нея, клетката 
съдържа и друга информация, указваща кои точно 
гени да работят и кои да останат неактивни в от-
делните клетъчни типове. Те допускат, че наборът 
от работещи гени за всеки клетъчен тип е специ-
фичен за съответните специализирани клетки. 
Бактериите нямат нужда от подобна информация, 
тъй като при тях липсва клетъчна специализация 
(диференцировка). 
 Новата биологична информация е нарече-
на епигенетична. Авторите допускат, че тя е за-
ложена в структурата на хроматина и по-точно в 
подреждането на хистоните в него, които по този 
начин формират своеобразен „хистонов код“. Въ-
преки че епигенетичната информация се унасле-
дява, тя подлежи на промяна под въздействие на 
фактори от околната среда. В началото на 70-те 
години те публикуват първия компютърен модел 
на клетъчната диференцировка, който задоволи-
телно описва и канцерогенезата – обратен процес 
на клетъчната диференциация. За този голям ус-
пех двамата учени са удостоени с „Димитровска 
награда“ и са избрани за академици. Със своите 
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теоретични разработки Цанев и Сендов станаха 
основоположници на новата наука епигенетика, 
както и на биоматематиката и биоинформати-
ката в България. В допълнение на казаното ще 
добавя само, че хипотезата за епигенетичния код 
не беше единодушно възприета от научната общ-
ност през миналия век. Тя обаче се възроди отново 
след 2000 г., т.е. след дешифрирането на човешкия 
геном, когато се роди новата наука епигеномика. 
Епигеномиката изучава механизмите на записва-
не, предаване и изменчивост на епигенетичната 
информация. За да илюстрираме нейното значе-
ние и биологичен смисъл, ще кажем само, че мал-
ки разлики в епигенетичната информация могат 
да доведат до големи разлики в здравния статус на 
еднояйчните близнаци, които в генетично отноше-
ние са идентични.  

работи първите за нашата страна генноинженер-
ни технологии за производство на рекомбинантни 
човешки биологичноактивни протеини. Някои от 
тях, като човешкия гама-интерферон, преминаха 
пълни клинични изпитания и бяха регистрирани 
за употреба у нас. 
 Изследванията в ИМБ през 70 – 80-те го-
дини далеч не се свеждат само до ДНК и хрома-
тин. Дори и след трансформирането на ЦБХЛ в 
институт, работата върху РНК продължи, главно 
под ръководството на акад. А. Хаджиолов-млад-
ши. Съвместно със своите сътрудници Мариана 
Дабева (медик, професор, емигрант в САЩ), Пен-
чо Венков (медик, професор), Николай Николаев 
(биолог, професор, сега покойник) и др. той се 
насочи към изучаване на биосинтезата на рибозо-

Фотос 6. Акад. Иван Иванов (род.1944 г.)

 Изследванията върху самата ДНК (не на 
хроматина) в ИМБ започнаха в началото на 70-те 
години в ръководената от проф. Г. Марков сек-
ция „Молекулярна цитология“. Двамата с Иван 
Иванов (автор на настоящата статия) (Фотос 6) 
въвеждат и разработват оригинални методи за из-
следване на ДНК, с които бързо се вписват в не-
голямото по това време ДНК общество. Въпреки 
че изследванията започват с актуалните за онова 
време физикохимични анализи, те скоро поемат 
курс към изучаване на структурата на индивиду-
ални ДНК последователности, химичен синтез на 
гени и основополагат генното инженерство у нас. 
В началото на 80-те години генното инженерство, 
което е рожба на молекулярната биология, показа, 
че молекулярната биология освен фундаментална 
наука,  може да бъде и производствена сила. По 
това време възникнаха и първите генноинженерни 
компании в света, които в развитите страни бързо 
привлякоха инвеститори, чиито инвестиции бяха 
върнати стократно. Това, разбира се, не се случи 
в България, но пък и не попречи на ИМБ да раз-

Фотос 7. Р. Цанев и И. Иванов (1984) 
мите и публикува серия високоцитирани статии, 
монографии и учебници. След като А. Хаджиолов 
и част от неговите сътрудници напуснаха ИМБ по-
ради преместването им в друг институт на БАН, 
изследванията върху РНК продължиха под ръ-
ководството на проф. П. Венков, който подготви 
много млади специалисти и публикува серия от 
престижни научни статии в тази област. 
 Неразделна част от историята, еволюцията и 
славата на ИМБ са и две други звена, появили се 
още при неговото създаване. Едното от тях тогава 
се ръководи от чл.-кор. Александър Спасов (Фо-
тос 8), преподавател по медицинска химия на цяла 
плеяда български лекари, възпитаници на Висшия 
медицинския институт (сега Медицински универ-
ситет) в София, а другото (ензимология) – от  до-
айена на българската биохимия проф. Тодор Нико-
лов. 
 Ръководената от Ал. Спасов, а впоследствие 
и от акад. Е. Головински, секция беше създадена 
по идея на Р. Цанев като специализирано звено 
за разработване на важни за онкологията задачи. 



НАУКА – кн. 4/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

45

НАУKAТА	В	ПОЛЗА	НА	ОБЩЕСТВОТО

Като най-съществена от тях бих посочил създа-
ването на оригинална технология за получава-
не на противотуморния препарат „цис-платина“, 
защитен с международен патент и внедрен във 
„Фармахим“. Ал. Спасов и Евгени Головински 
разработват нови методи за получаване и на други 
биологичноактивни вещества, чиито механизми 
на действие изследват подробно в същата секция. 
Публикациите на учителя и ученика са добре по-
знати извън пределите на страната и са намерили 
отражение в редица световноизвестни учебници и 
справочници по химия и биохимия. След смъртта 
на Ал. Спасов акад. Е. Головински (Фотос 9) съз-
даде секцията „Молекулен дизайн и биохимична 
фармакология“, която се разви в посока на фарма-
кобиохимията на антиметаболитните инхибитори 
на синтезата на нуклеинови киселини.

Фотос  8. Александър Спасов и Евгени Головински

 В моя разказ си позволих да спомена имена-
та само на по-старите служители на ИМБ, които 
имаха решаваща роля за утвърждаването на него-
вия статут и научна проблематика, но нямам пра-
во да пропусна тези, които поеха щафетата след 
тях, като професорите Бойка Аначкова, Евдокия 

Пашева, Румяна Миронова, Вера Максимова, Ге-
орги Милошев, Геновева Начева (зам.-директор на 
ИМБ), Маргарита Апостолова, Тамара Пайпанова, 
Ива Угринова (директор на ИМБ), Атанас Госпо-
динов (научен секретар на ИМБ), Стойно Стойнев, 
Галина Радева и др. Те са достойни наследници на 
своите учители и понастоящем успешно ръково-
дят своите по-млади колеги и проекти.  
 Мрачен период в историята на ИМБ, както и 
на цялата българска молекулярна биология,  бяха 
двете десетилетия след 1990 г. Тогава българската 
наука беше оставена без финансов ресурс и това 
принуди стотици талантливи и добре подготвени 
специалисти да потърсят поле за изява в чужби-
на. Без усилие те го намериха, защото за разлика 
от България това бяха златните години за молеку-
лярната биология в света, когато специалистите 
жадно се поглъщаха. През първите години след 
1990-та ИМБ загуби над 100 души от своите кад-
ри в млада и средна възраст, което остави дълбо-
ка следа в неговата съдба. Всички те бяха добре 
приети в най-престижните световни университе-
ти и изследователски центрове. Със своите имена 
и прекрасни публикации те продължават и досега 
да славят ИМБ пред света, макар че техните адре-
си вече са други. Тук трябва да спомена имената 
на Стефан Димитров и Стефан Нончев (и двамата 
професори в Гренобъл), Мария Спасова (САЩ), 
Мариана Дабева (САЩ), Ирина Цанева (Велико-
британия), Недялка Маркова (САЩ), Любен Ма-
реков (САЩ), Любомир Василев (САЩ), Христо 
Венков (САЩ), Константин Чипев (САЩ), Димчо 
Бъчваров (Канада), Георги Виденов (Германия), 
Сотир Захариев (Италия) и др.  

Фотос 9. Акад. Евгени Головински (род. 1934 г.)

 Четейки историята на българската молеку-
лярна биология, не може да не ни направи впе-
чатление, че за разлика от много други (главно 
класически) науки, тя води началото си не от Уни-

Фотос 10. Отляво надясно: И. Пашев, И. Иванов, Г. 
Русев (2000)
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верситета, а от БАН. Една от причините за това е 
нейната интердисциплинарност. Като правило, на-
шите университетски преподаватели дълго време 
робуваха на консервативното схващане, че основ-
ните науки трябва да останат „чисти“ и всяка нау-
ка трябва да се развива в своята собствена черуп-
ка. Молекулярната биология пречупи тези догми. 
В това отношение акад. Цанев е истински новатор. 
Той отвори вратите на ИМБ за всеки, който се ин-
тересуваше от същността на живота, независимо 
от неговата университетска подготовка. Затова в 
ИМБ и досега работят рамо до рамо биолози, ле-
кари, химици, физици, инженери, агрономи и др. 
Р. Цанев не се интересуваше и от политическата 
принадлежност на своите служители, с което ИМБ 
също правеше изключение. При подбора на кадри 
той имаше прости критерии  – любов към науката, 
съобразителност, интелигентност, честност, сръч-
ност, владеене на английски език и способност за 
работа в колектив. 
 Въпреки че ИМБ е структурно звено на 
БАН, на национално ниво той никога не е бил 
затворена структура. Вратите на ИМБ винаги са 
били широко отворени за всеки, който се интере-
сува от молекулярната биология. Така той се пре-
върна в национален център за разпространение на 
знания в една нова научна област, благодарение 
на което знанията по молекулярна биология бързо 
достигнаха до българските университети. За това, 
разбира се, спомогнаха и отворените врати на са-
мите университети. Те, особено СУ „Св. Климент 
Охридски“, охотно приемаха водещи специалисти 
от ИМБ да четат лекции на техните студенти и 
преподаватели. 
 От трите основни тематични направления, 
разработвани в ИМБ (ДНК, РНК и хроматин), 
най-бързо намериха почва извън неговите преде-
ли изследванията в областта на ДНК. В Медицин-

ския университет – София те бяха пренесени от 
проф. Люба Калайджиева (медик, емигрирала в 
Австралия през 80-те години) и продължени след 
нея от проф. Иво Кременски и проф. Драга Тонче-
ва. В Института по криминалистика към МВР пък 
ДНК анализът беше въведен от д-р Иван Иванов, 
с помощта и съдействието на проф. Г. Марков и 
акад. И. Иванов.
 През 80-те години на миналия век, незави-
симо от ИМБ, специализирани изследвания по 
молекулярна биология в областта на растителните 
биотехнологии се провеждат в Агробиоинститута 
към ССА под ръководството на акад. Атанас Ата-
насов. 
 В края на 90-те години и началото на новия 
век в страната ни (независимо от ИМБ) възник-
наха редица изследователски центрове по молеку-
лярна биология и в частност на молекулярната  ге-
нетика, от които трябва да споменем МУ – София 
(Център по молекулна медицина), МУ – Варна 
(Лаборатория по нутригеномика), ТУ – Ст.Загора 
(катедри „Биохимия“ и „Биология, имунология и 
молекулярна генетика“), ПУ „П. Хилендарски“ 
(катедра „Молекулярна биология“), Института по 
генетика и физиология на растенията при БАН и 
др.  
 За успокоение на младите българи, които 
обичат молекулярната биология, ще кажа, че усло-
вията за работа у нас в тази област, макар и бавно, 
се подобряват. Това важи най-вече за университе-
тите, които през последното десетилетие получи-
ха приоритетно финансиране, но модернизиране 
на изследователската база се наблюдава и в ИМБ. 
Оптимистите смятат, че подобряването на матери-
алната база, трудовото възнаграждение и научния 
климат у нас ще стимулира завръщането на поне 
част от нашите специалисти от чужбина, докато са 
все още в активна възраст. 

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES AND MOLECULAR BIOLOGY
Ivan Ivanov

Abstract
 Molecular biology is one of the first interdisciplinary sciences. Various specialists such as biologists, doctors, chemists, physicists 
and mathematicians work in the field of molecular biology. In Bulgaria, molecular biology was fist established with the establishment of the 
Central Biochemical Laboratory (CBL) at the Bulgarian Academy of Sciences in 1960 under the leadership of academician Rumen Tsanev. 
Later, the CBL grew to the Institute of Biochemistry, which was later renamed the Institute of Molecular Biology (MIB). The first molecular-
biological studies in Bulgaria were associated with RNA, but they later turned to DNA and chromatin. More important milestones of IMB 
include the development of the first method for separation of RNA molecules into agar gel, which was later modified and adapted to the 
separation of DNA fragments into agarose gels. The latter is now used in all laboratories around the world working in the field of molecular 
genetics. In the IMB the semi-conservative mechanism of replication of chromatin was postulated and experimentally proven for the first 
time. The human calcitonin gene was also first synthesized at the IMB and thus the foundations of genetic engineering in Bulgaria were 
laid. Acad. Tzanev together with Acad. B. Sendov postulated the existence of an epigenetic code (1966) thus setting the beginning of the 
new science of Epigenetics. They also created the first computer model of cell differentiation, which laid the foundations of bioinformatics 
in Bulgaria. In the 1970s and 1980s, the IMB was a training school for scientists from all over the country who later sowed the seeds of 
molecular biology at the Bulgarian biology and medicine faculties. The pioneers of molecular biology in Bulgaria are the scientists R. Tzanev, 
G. Markov, A. Hadjiolov, I. Pashev, G. Rusev, I. Ivanov, P. Venkov and others.
Key words: molecular biology, academician Rumen Tsanev, important milestones, pioneers
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 През 1956 г. след завръщането си от конфе-
ренция в Москва, посветена на „пътя за развитие 
на съветското математическо машиностроене“, 
Любомир Илиев започва да организира създава-
нето на ново направление за България в област-
та на математиката. През 1959 г. са изпратени на 
специализация в Москва първите млади матема-
тически таланти: Благовест Сендов, Александър 
Бояджиев, Димитър Скордев. Бл. Сендов и А. 
Бояджиев специализират „Числени методи“ при 
известните руски математици Е. Жидков и А. Са-
марски, а Д. Скордев – при акад. Н.Тихонов. Пър-
вият аспирант по „Изчислителна математика“  е 
Рачо Денчев. През 1956 г. проф. Илиев е назначен 
за зам.-председател на Комитета за наука, изку-
ство и култура. От тази позиция започва сериоз-
на работа за организиране на колектив, работещ 
в новите направления на електронни аналогови и 
цифрови изчислителни машини.
 Първият Изчислителен център при Институ-
та по математика (ИМ с ИЦ) на БАН е открит на 1 
юни 1961 г. (Разпореждане на МС 698/29.04.1961) 
и бележи началото на българската електронна из-
числителна техника. В края на 1963 г. в центъра 
под ръководството на проф. Любомир Илиев беше 
пуснат в експлоатация напълно функциониращ 
първият български цифров компютър – „Вито-
ша“. Това е компютър с 1500 електронни лампи, 
с 32 инструкции, използващи индексни регистри. 
Основната му памет е на магнитен барабан с общ 
обем 4096 думи. Програмирането е на машинен 
език.

 Екипът, конструирал и разработил първата 
машина, включва: Георги Алипиев, Рафи Асла-
нян, Димитър Богданов, Кирил Боянов, Мария 
Димитрова, Енчо Кърмаков, Стефан Пашев, Ди-
митър Рачев, Благовест Сендов, Иван Станчев, 
Илич Юлзари. 

ПРИНОСЪТ НА БАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА 
ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА В БЪЛГАРИЯ* 

Акад. Кирил Боянов, 

* Статията е на основа на лекция, изнесена пред Академичния семинар, на 17 април 2019 

Фигура 1. ЦЕИМ „Витоша“ 

Фигура 2. Сменяем модул 

 Основните блокове на машината са: арит-
метично устройство, управляващо устройство, 
оперативна памет, входно устройство, изходно ус-
тройство (Фигура 1). Регистрите на машината се 
състоят от тригери, изпълнени на двойния триод 
ЕСС 862. Всички електронни схеми са реализира-
ни  чрез (Фигура 2). Машината е оформена в обща 
конструкция с дължина около 4 m и височина 2 
m, в която са разположени 200 модула и магнит-
ният барабан. „Витоша“ се управлява от команден 
пулт, изнесен отпред [2]. Цифровата електронно-
изчислителна машина (ЦЕИМ) „Витоша“ е де-
монстрирана на изложбата в Москва „България 
строи социализъм“ през август 1963 г. [1]. Фак-
тът, че България е между първите 15-ина страни, 
разработили цифрова електронноизчислителна 
машина, се оказа един от факторите при опреде-
ляне специализация на България в тази област в 
рамките на Съвета за икономическа взаимопомощ 
(СИВ) на социалистическите страни.
 През 1964 г. в Института по математика с 
Изчислителен център е монтирана руската ЦЕИМ 
„Минск 2“. Колектив от математици и инженери 
разширява програмното осигуряване за решаване 
на задачи, постъпващи от научноизследователски-
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те институти и проектантските организации. 
 През 1965 г. в ИМ с ИЦ е създаден първият 
български електронен калкулатор – ЕЛКА(ЕЛек-
тронен КАлкулатор), от Стефан Ангелов, Любо-
мир Антонов и Петър Попов (първите лауреати на 
Димитровска награда в областта на изчислителна-
та техника). Това беше значително постижение за 
онова време, имайки предвид, че е имало само три 
известни устройства от този вид в света (продук-
тите на ИМЕ-84, Фриден и Анита). Калкулаторът 
е реализиран на транзистори с 16 разредни регис-
три и с редица предимства пред съществуващите 
такива: коренуване, целочислено деление, намира-
не на средни аритметични, фиксиране на десетич-
ната точка със закръгляване  и т.н. ЕЛКА намира 
веднага широко приложение и бърза реализация. 
Следва разработката на серия калкулатори ЕЛКА 
22, ЕЛКА 25 (с печатащо устройство). През 1969 г. 
е образуван Научноизследователски институт по 
електронни калкулатори (НИПКИЕК) с директор 
Любомир Антонов. Разработени са първите калку-
латори на интегрални схеми от серията ЕЛКА 42. 
С този модел България се представи през 1970 г. 
на световното изложение ЕКСПО – 70 в Осака и 
бе единственият калкулатор на интегрални схе-
ми, т.е. за момента на най-високо ниво. В периода 
1971 – 1985 г. бяха изнесени калкулатори на обща 
сума 487 193 хил. лв. (483 313 хил. лв. в социалис-
тическите страни и 3880 хил. валутни лв. в капи-
талистически страни).
 Калкулаторната техника стимулира разви-
тието на много основни технологии в България: 
технологията на печатните платки, микроелектро-
никата и др.
 Микроелектрониката се разви, защото бе 
поставена конкретната задача да се правят и да се 
произвеждат калкулатори. Бяха разработени уни-
версални схеми на МОС технология (УНИМОС) с 
малка и средна степен на интеграция.
 Най-оригиналното решение от серията 
УНИМОС бяха универсалните базови интегрални 
схеми: броячи, регистри, логически блокове и др.
 Институтът по микроелектроника е един от 
първите институти, който започна с производство 
на отделни интегрални схеми, предназначени за 
калкулатори, докато се стигна до съвременни ин-
тегрални схеми на мост технологии. Първият му 
директор чл.-кор. Йордан Касабов, надарен учен и 
конструктор, ни напусна рано. 
 През 1965 г. по указание на проф. И. Попов,  
председател на Държавния комитет за научно-тех-
нически прогрес, се подготвя решение на МС за 
развитие на изчислителната и организационната 

техника. Група специалисти от ИМ с ИЦ замина-
ват за Япония. След завръщането си, под ръковод-
ството на И. Марангозов, започват внедряването 
на машината ЗИТ 151 по лиценз на японската 
фирма FACOM. В Завода за изчислителна техника 
в София до 1970 г. са произведени 20 машини. 
 С решение на МС №25 от 1 март 1966 г. от 
ИМ с ИЦ се отделя ядро от специалисти, работе-
щи в областта на изчислителната техника (ИТ) и 
програмирането, и се създава Централен институт 
по изчислителна техника (ЦИИТ) с личен състав 
233 души, от които 101 специалисти с висше об-
разование и 24 научни сътрудници. ИМ с ИЦ дава 
силна „мая“, която позволява в ЦИИТ през 1980 г. 
да работят между 2700 – 3000 души, от които 1/3 
научни сътрудници и специалисти. 
 По данни на Васил Недев за 20 години ДСО 
„ИЗОТ“ (Държавно стопанско обединение по из-
числителна и организационна техника) осигури 
на България приходи от 11 млрд. 232 млн. валутни 
лв. и печалба от 6 млрд. 489 млн. лв. [3, с. 175]. 
Основните производствени фондове са само 633 
350 млн. лв. 
 Под ръководството на акад. Л. Илиев в ИМ с 
ИЦ се създадоха и утвърдиха водещи специалисти 
и конструктори, заели ръководни позиции в редица 
институти и организации, допринесли за бурното 
развитие на ИТ у нас: И. Юлзари (зам.-директор 
на ЦИИТ), Л. Антонов (директор НИПКИЕК), Р. 
Ангелинов (председател на Комитета за единна 
социална и статистическа информация – КЕССИ), 
В. Спиридонов (зам.-директор на Интерпрогра-
ма), Бл. Сендов (директор на Координационния 
център по информатика и изчислителна техника 
– КЦИИТ), К. Боянов (директор на Института по 
микропроцесорна техника – ИМПТ), К. Бояджи-
ев (директор на Комбината за печатни платки при 
КЕССИ), Сн. Христова (директор БИЦ ИЗОТ), Ст. 
Ангелов и Г. Алипиев (отговорни конструктори на 
първите машини от Единната система ЕС ЕИМ), 
П. Попов (директор на Научния институт по маг-
нитни и оптични системи – НИМОС), Д. Добрев 
(директор на ИЦ на ИМ), П. Бърнев (ръководител 
на клуб „Минск 32“), В. Василев (директор на пър-
вия териториален изчислителен център), Й. Каса-
бов (ръководител на Лаборатория по запомнящи 
устройства при КЦИИТ), Р. Лазаров (зам.-дирек-
тор на КЦИИТ), Ст. Марков (ръководител на ла-
боратория „Високопроизводителни системи“ – 
КЦИИТ),  К. Боянов (ръководител на лаборатория 
„Разпределени системи и мрежи от изчислителни 
машини“ – КЦИИТ). Трябва да се отбележи фак-
тът, че водещите специалисти на тези организа-
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ции след промените създадоха редица успешни 
ИТ фирми. Ако говорим за перспективно вижда-
не, ще отдадем заслуженото на акад. Л. Илиев за 
мултипликацията на плеада талантливи учени и 
конструктори в областта на ИТ.
 Трябва да се отдаде дължимото и на специа-
листите, които формираха под ръководството на 
проф. Иван Попов национална политика в област-
та на изчислителната техника. Активно бе учас-
тието на генералните директори на ДСО ИЗОТ 
Стойко Чавдаров, Васил Недев, Иван Тенев, Ата-
нас Шопов, както и други стопански ръководите-
ли: Богомил Гъдев, М. Кринков, Стоян Марков, 
Петър Кисьов, Йордан Младенов, Александър 
Трифонов, Асен Стаменов, Любомир Витанов, 
Любен Козлев, Васил Хубчев, Любомир Гутура-
нов, Васил Царевски, Пламен Вачков, Марин Ма-
ринов, П. Ралчев, Л. Михайлов, Ж. Железов, В. 
Марков, Б. Петров и др. Подготви се дългосрочна 
стратегия с ясно определени цели, с точни намере-
ния в кои области България трябва да произвежда, 
къде да се специализира и в какви насоки да се 
съсредоточат усилията. Много бързо започна раз-
работката на първите продукти, които бяха на база 
на аналози на западни изделия. 
 Развитието на персоналните компютри в 
България започна в края на 70-те години на ми-
налия век, когато в Института по техническа ки-
бернетика на БАН се създаде първият ИМКО (ин-
дивидуален микрокомпютър) с конструктор Иван 
Марангозов. В следващите години се изгради 
мощна съвременна материално-техническа база 
за тяхното производство. 
 След преобразуване на Института по техни-
ческа кибернетика в 1978 г. започва работа и по 
създаване на следващата генерация от персонал-
ни компютри, съвместими с IBM. Така отнача-
ло се появиха компютрите „Правец 8“. Първият 
персонален компютър с широко разпространение 
е „Правец 82“, който се произвежда серийно от 
1982 г. Той притежава възможност за графичен ре-
жим на работа, като позволява включване на цве-
тен монитор. В 1985 г. по договор с Узбекистан са 
произведени 15 хил. компютри за средните учили-
ща. Общият брой на произведените от тази серия 
компютри надхвърля 100 хиляди. 
 Едновременно с усъвършенстването на 
8-разредните персонални компютри бяха създа-
дени 16-разредни персонални компютри. През 
1985 г. започна производството на „Правец 16“, 
който е изграден на микропроцесорите  І8086 и 
І8088. През 1987 г. започна производството на мо-
дернизирания модел „Правец 16А“ и от същата го-

дина започват да се внедряват и моделите: „Правец 
16И“, който е преносим компютър, „Правец 16В“ 
– с вертикална конструкция и намален обем, „Пра-
вец 16Е“, който е настолен персонален компютър. 
За тези персонални компютри са разработени ре-
дица допълнителни модули на базата на Intel 8087, 
Intel 80286, както и модулно-оперативна памет с 
капацитет 2 МВ, контролери за външно запомня-
що устройство, цветни видеоконтролери с висока 
разделителна способност, адаптери за локални 
мрежи, интерфейсни адаптери по стандартите 
IEEE 488, RS 232, RS 432. Бяха произведени над 
100 хил. компютри от тази серия. В колективите, 
създали сериите персонални  компютри, виждаме 
имената на известни специалисти: И. Марангозов, 
Г. Желязков, К. Досев, Н. Попов, П. Петров, Ст. 
Куцаров, В. Чилов, Хр. Христов, Пл. Вачков, Й. 
Кисьов, Н. Илиев, Р. Райчев, М. Израел, П. Сомов 
и др. Акад. Ангел Ангелов успя да формира силна 
група от ръководители и конструктори: И. Маран-
гозов, В. Сгурев, Кр. Джамбазов, Л. Фенерджиев, 
В. Василев, Б. Стоянов, Н. Шиваров, О. Църнореч-
ки, Б. Жечев, Г. Начев и др.
 От 1987 г. е създадено стопанско обединение 
„Микропроцесорни системи“ с генерален дирек-
тор Пламен Вачков, което развива бързо своята 
база, като в него са включени новосъздаденият 
Институт по микропроцесорна техника (ИМПТ) 
в София, Заводът по микропроцесорни системи 
в Правец, Заводът по токозахранващи устройства 
„Аналитик“  в Михайловград (дн. гр. Монтана), 
заводът „Електроника“ в Габрово, Заводът за пе-
чатни платки в Правец, Заводът за производство 
на инструментална екипировка в Горна Малина. 
 През периода 1975 – 1989 г. българският дял 
от износа на компютри, компютърни устройства 
и софтуерни продукти е достигнал средно 40% 
от целия обем износ в СИВ (Таблица 1). Броят на 
предприятията и производствения персонал е да-
ден в Таблица 2.
 Обемът на износа беше изключително голям 
за малка страна като България, а печалбата от тези 
изделия е изключително висока, далеч надхвър-
ляща 20 – 22% (за някои изделия надминаваше 
200 – 300%), т.е. максимална за пазарната иконо-
мика. От една страна, това се дължеше на специ-
алното положение на изчислителната техника и 
електроника, тъй като нейните продукти все още 
бяха дефицитни за социалистическия пазар и тях-
ното търсене определяше и по-високите им цени. 
От друга страна, това се дължеше и на монопол-
ното положение на България на този пазар, тъй 
като тя съумя много бързо да модернизира своето 
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производство и да го направи сравнително ефек-
тивно, като оборудването на българските заводи 
беше на изключително високо, дори на световно 
ниво. Почти всички машини, технологични ли-
нии, окомплектовани съоръжения бяха внасяни от 
най-добрите световни фирми от Европа, Япония и 
понякога от САЩ. 

 Това се дължи както на влагането на ог-
ромни средства от страна на държавата, така и 
на висококвалифицирания технически персонал 
и ръководен състав, които можеха да определят 
технологичния процес (Таблица 3). Определено в 
БАН се създадоха силни специалисти и като една 
от причините може да се посочи, че при приемане-
то на работа на млади хора не се взимаше предвид 
характеристиката „буржоазен произход“.

CMEA страни
Износ
(мил. 
рубли

Общо Бъгария Унгария ГДР Куба Полша Румъния СССР Чехосло -
вакия

3174 1653 245 472 14.6 404 36 153 197
% 100% 52% 7,7% 14,9% 0,46% 12,7% 1,13% 4,81% 6,21%

Внос
(мил. 

рубли)

3174 36 28,6 223 28 80,7 67,7 2390 321

% 100% 1,14% 0,9% 7,02% 0,88% 2,54% 2,13% 75,3% 10,1%
Общ об-

мен (мил. 
рубли)

6348 1689 273.6 695 42,6 484,7 103,7 2543 518

% 100% 26,6% 4,3% 10,1% 0,67% 7,63% 1,63% 40% 8,17%

Таблица 1. Българският дял от износа на компютри, компютърни устройства и софтуерни продукти

Година 1980 1985 1988 1990
Общо количество на предприятията 144 165 204 206

Общо ангажиран персонал (хил.) 126 148 169 181
Процент от общата българска работна сила 9,3% 10,6% 11,7% 7,02%

Активи (мил. долари) 1154 1935 3162 3949
Общо продукция (мил. доларa) 3861 4951 7387 5436

Процент от общата индустриална продукция на България 9,3% 11% 14,5% 12%

Таблица 2. Броят на предприятията и производствения персонал в областта на изчислителната техника

** Взета като представител на естeствените науки, обслужващи в значителна степен отрасъла електроника.

Клонове на науката Общо В орг. за изсл. и 
технологии

Във ВУЗ

Радиотехника, електронна и съобщителна техника 945 654 291
Приборостроене, автоматика и телемеханика 2379 1949 430

Физика** 1351 839 512
Аспиранти 615 - -

Общо (1, 2 и 3) 4675 3442 1233

Таблица 3. Технически персонал и ръководен състав в областта на електрониката

 Неслучайно след 90-те години голяма част 
от тях намериха пълна реализация на Запад и все 
още нашите специалисти се търсят. Често се гово-
ри, че изделията били копирани от западни фирми. 
По-голямата част от световните производители, 
започвайки от Япония, са копирали първоначал-
ните изделия или части от тях. При това в усло-

вията на пазарна икономика това копиране е далеч 
по-лесно, тъй като всяка компания или търговска 
организация може да купи всички елементи, де-
тайли, компоненти за дадено изделие, да купи са-
мото изделие и да го разработи едно към едно. За 
нашите условия това беше невъзможно, тъй като 
новите изделия бяха ембаргови, а техните компо-
ненти не можеха да се купуват изцяло, а само от 
3 до 5% от влаганите детайли можеха да бъдат за-
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падно производство. Така че в никакъв случай не 
може да се говори за копиране и прототипи.
 Понякога параметрите на част от нашите 
аналози бяха по-добри от западните изделия по 
две прости причини: първо, вече бяха ясни недос-
татъците им в производство и нашите конструк-
тори коригираха тези недостатъци, и второ – бла-
годарение на слабата конкуренция ние в редица 
случаи имахме повече време за разработка и де-
тайлни изпитания, за проверки при екстремални 
условия за работа на изделията, което безспорно 
даваше възможност да се получат и подобрят тех-
ните качества. Ще дам един пример – при разра-
ботката на ИЗОТ 1036, който е съвместим с ІВМ 
РС, колективът намери оригинални решения, за 
които има няколко патента. Два патента в САЩ са 
под номера US 4,831,514 и US 4,845,611 и се ци-
тират многократно. Тук ще отворя една скоба. Из-
вестно е мнението, че нашите произвеждани изде-
лия са със значително по-ниски качества, по-бързо 
се повреждат, дават повече дефекти и т.н. Това не 
винаги е било вярно и в голяма степен е преси-
лено. Повечето от изделията, които се изнасяха, 
а още повече тези със специално предназначение 
за военната индустрия показаха изключително 
високи показатели при експлоатация. И ако пър-
вите серии са били с някои дефекти, то при по-
стоянното им производство след няколко месеца 
рекламациите рязко намаляваха и нещо повече – 
тяхната експлоатация продължаваше дълго след 
посоченото в документацията време. Даже и днес 
в някои от страните все още се експлоатират наши 
устройства, произведени през 90-те години на XX 
в., което е изключително рядко за продукт на из-
числителната техника.
 За да се увеличи износът на магнитните дис-
кове, произвеждани в България, в ИМ с ИЦ се кон-
струира контролер ИЗОТ 5501.Е, позволяващ към 
машините Минск 32, които бяха разпространени в 
социалистически страни, да се включват дискови 
устройства. Колективът, създал тази оригинална 
разработка, включва: Д. Добрев, Р. Киркова, З. За-
рев, Кр. Янев, Хр. Турлаков, Г. Хаджидимитров, Т. 
Кънчев, С. Велев, Е. Ходжинов, К. Боянов.
 С цел да се развие ново поколение компютри  
с параметри, близки до най-добрите компютърни 
системи в света,  и вече на база собствени разра-
ботки, се създаде Комисията за международно съ-
трудничество на академиите на науките на социа-
листическите страни. 
 Председател на тази комисия беше акад. Е. 
Велихов, а  зам.-председател – Бл. Сендов.
 За да се изпълни програмата на Комисията, 

през 1985 г. беше основан Координационен център 
по информатика и изчислителна техника (КЦИ-
ИТ) при БАН с директор акад. Бл. Сендов. Бяха 
създадени към центъра три лаборатории: Нови 
принципи на запомнящи устройства с ръководи-
тел Й. Касабов, Високопроизводителни системи 
(ВПС) с ръководител Ст .Марков и Разпределени 
системи и мрежи от изчислителни машини с ръ-
ководител К. Боянов. Една от основните идеи за 
създаване на КЦИИТ беше участието на колекти-
ва разработчик в цикъла „разработка – внедряване 
– производство“.
 Първата самостоятелна разработка на елек-
тронно-изчислителна машина у нас под название-
то ЕС 1037 с матричен процесор, която позволява 
паралелна обработка, беше проектирана в ЦИИТ 
и  в лабораторията ВПС на КЦИИТ през 1987 г. 
ЕС 1037 (Фигура 3) е универсална изчислителна 
машина от среден клас, предназначена за решава-
не на широк кръг технически и икономически за-
дачи. С тази машина от Института по космически 
изследвания в Москва се управляваше космиче-
ската станция „Вега“. Колективът, извършил раз-
работката, включва: Ст. Марков, Вл. Лазаров, Д. 
Минев, Е. Наумов, З. Янчева, Зл. Златев, Й. Ивано-
ва, К. Киров, М. Ташев, М. Иванова, Д. Петров, П. 
Попов, О. Костадинов, Пл. Даскалов, С. Сербезов, 
Т. Величков, Н. Ташев, Ф. Филипов, Х. Сетян, П. 
Кожухаров.

Фигура 3. Високо производителна ЦЕИМ ЕС 1037

 В лабораторията РИСМИМ на КЦИИТ и 
ИМПТ бяха създадени паралелни компютри, ба-
зирани на транспютри (елементарни микропроце-
сори) T414 и T800. 
 Характерно за този клас машини е, че из-
числителната мощност, която се достига чрез 
паралелна обработка, трябва да се съчетае с въз-
можността да се реконфигурира топологията на 
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междупроцесорна структура, което позволява и 
плавно увеличаващ се обхват на параметрите. 
АРS (Advanced Parallel System) фамилията включ-
ва персонални компютри, работни станции, ми-
никомпютри и суперкомпютри. Всички модели са 
високопаралелни системи, персоналните компю-
три имат от един до 16 възела, работните станции 
от 16 до 96 възела, миникомпютрите от 64 до 256 
възела и суперкомпютрите от 512 до 1024 възела 
(Фигура 4).

Фигура 4. Фамилия високопроизводителни работни 
станции на транспютри (елементарни микропроце-
сори)

 Използваният подход на модулна структура 
позволи развитието на цяла серия от програмно 
съвместими машини, започвайки с единична плат-
ка, като производителността достига до няколко 
билиона операции на секунда.  
 В ИМПТ и КЦИИТ беше разработена фами-
лия от транспютърни платки, които се вграждат в 
персоналните компютри и ги превръщат в пара-
лелни изчислителни работни станции. Например 
десет транспютърна платка за РС базирани работ-
ни станции има следните технически параметри:

• 10 IMST800 20 MHz транспютри, дават 80 
MIPS или 15 MFLOP върхова производител-
ност; 
• скорост на връзката от 10 или 20 Mbits/s;
• PC интерфейс – IMSC 012 свързващ адап-
нер;
• 20 крайни конектори, осигуряващи 40 се-
рийни INMOS връзки.

 В Strathclyde University на UK от DIT e на-
правен тест на транспютърните платки, произве-
дени в БАН, които са сертифицирани като превъз-
ходни.
 Колективът, разработил транспютърните 

платки, включва: Владимир Гетов, Георги Гечов, 
Георги Хаджидимитров, Анани Ананиев, Иван 
Радев, Иван Циканделов, Кирил Боянов, Краси-
мир Янев, Кръстьо Арабаджийски, Мирослав 
Илиев, Николай Аврамов, Николай Вапцаров, Ни-
колай Дъбов, Огнян Горчаков, Огнян Чипев, Пла-
мен Томов, Румен Салчев, Стефан Мачев, Стефан 
Войнов, Тодор Кънчев, Христо Турлаков и др.
 Софтуерът за транспютърните системи беше 
разработен от Р. Лазаров, Св. Маргенов, П. Мари-
нов,  А. Андреев, Хр. Джиджев, Кр. Георгиев и др.
 Бяха произведени и изнесени в СССР 1200 
транспютърни платки на сума 2,4 мил. долара и 
две системи APS48, предназначени за Институ-
та „Курчатов“ в Москва, за диагностициране на 
атомните реактори. APS48 беше демонстрирана 
на изложение в Ню Йорк.
 През 1988 г. бе изградена компютърна мре-
жа, свързваща КЦИИТ, ИМ с ИЦ и университета 
в гр. Линц – Австрия. Бе реализирана и локална 
мрежа ЕТЕРНЕТ в КЦИИТ. През 1990 г. Бълга-
рия е приета за асоциран член на EARN (European 
Academic and Research Network). Същата година 
комуникационните връзки се разширяват с други-
те институти на БАН, като достъпът до Интернет 
става чрез BITNET. През 1992 г. се създава сдру-
жение УНИКОМ (Университетски комуникации в 
България) със седалище КЦИИТ, което обслужва 
институтите на БАН, голяма част от университе-
тите, Народното събрание и няколко посолства. 
България е приета за пълноправен член на EARN 
(представител К. Боянов). През 1994 г. Българ-
ската академична мрежа се включи пълноправно 
в Интернет. Чрез УНИКОМ България става член 
на GEANT (Европейска академична мрежа), като 
през 2008 г. в Института по паралелна обработка 
на БАН се изгради опорен възел на GEANT.  По 
развитието на локалните мрежи и въвеждането 
на Интернет работи голям колектив: Валентин 
Събев, Мирослав Илиев, Александър Симеонов, 
Антон Величков, Николай Аврамов, Мартин Бан-
ков, Кирил Боянов, Хр. Турлаков, Явор Бояджиев, 
Ведрин Желязков, Иво Геров, Иван Спасов, Роси-
ца Рангелова, Мариета Симеонова, Орлин Кузов, 
Лъчезар Илиев, Нина Желязкова, Петър Гулев, 
Любен Боянов, Владимир Димитров, Димитър То-
доров, Тони Атанасов, Атанас Терзийски, Бойко 
Филипов, Никола Вецев, Пламен Томов, Мартин 
Банков, Дойно Дойнов  и др.
 България беше една от съоснователите и из-
между първите членове на Международната фе-
дерация по обработка на информацията (ИФИП), 
основана през 1959 г. Официален представител в 
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тази организация е БАН. Представители от Бълга-
рия в ИФИП са били : Л. Илиев (1965 – 1982), Бл. 
Сендов (1982 – 1998), К. Боянов (1998 – 2017).
 Български учени са заемали в нея отговорни 
постове: вицепрезидент – акад. Л. Илиев  (1974 – 
1977), президент – акад. Бл. Сендов (1989 – 1992), 
член на УС акад. К. Боянов (1998 – 2000). По-
настоящем представител в ИФИП е акад. Ю. Ре-
валски. В Техническите комитети (ТС) на ИФИП 
по-голямата част от представителите са учени от 
БАН.
 Под егидата на ИФИП в България се орга-
низираха редица международни конференции, 
които бяха съпътсвани и с изложение на българ-
ски изделия, както и такива на извстни западни 
фирми. Международен отзвук предизвикаха кон-
ференциите по „Networks in Office Automation“ 
(1984) и „Parallel and Distributed Processing“ (1990) 
–  последната съвместно с Manchester Univerity, 
Imperial College, University of Southampton.
 Акад. Любомир Илиев получи наградата 
на основателя на ИФИП  И. Ауербах. Той и акад. 
Ангел Ангелов бяха отличени и със званието 
Computer Pioneer на IEEE.
 В заключение, заслужава да се спомене 
българската връзка в развитието на световната 
изчислителна техника. През 1973 г. американ-
ският съд се произнесе в полза на американския 
гражданин от български произход Джон Атанасов 
в делото срещу Екерт и Моучли, които до преди 
това се считаха за пионерите на първия електро-
нен компютър –  ЕНИАК. Атанасов заедно с Клиф 
Бери построяват прототип на първия електронен 
компютър ABC, използващ двоична система, с ре-
генеративна памет и законно е смятан за „бащата 
на съвременния компютър“. Джон Атанасов беше 
избран за чуждестранен член на БАН.
 Понастоящем изследователски дейности се 
извършват в институтите на БАН и в катедрите 

по компютърни науки на българските технически 
университети. Над 400 частни компании разпрос-
траняват и поддържат компютри и устройства към 
тях. Производството на ИТ в България е ограниче-
но – главно се основава на сглобяването на компю-
три и устройства с вносни платки и компоненти. В 
същото време над 300 софтуерни компании рабо-
тят успешно на нашите и международни пазари.
Трябва да се отбележи, че ИТ секторът дава над 
5% от БВП на страната.
  Съществуващата инфраструктура в Бълга-
рия може да бъде използвана по-ефективно и оп-
ределени правителствени програми да обмислят 
условия за възраждане на компютърната индуст-
рия.
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CONTRIBUTION OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES IN DEVELOPMENT OF COMPUTING 
INDUSTRY

Kiril Boyanov
Absract
 This paper is dedicated to the results of the research and development activities of computer products, carried out at 
the Bulgarian Academy of Sciences (BAS)|.  A brief description of the first Bulgarian digital computer „Vitosha“ and the 
first  electronic calculator „Elka“ are presented. The leading roles of the scientists from the Institute of Mathematics with 
Computer Center (BAS) for the creation of computers and computing devices, which were later produced in industry, 
is described. The role of managers, who organized the computer industry in Bulgaria is presented. Information for the 
products, created by Bulgarian factories is also given. In addition, some details on the production of personal computers 
are offered.
 The creation of the Coordination Center of Informatics and Computer science at the Bulgarian Academy of 
Sciences, aimed at a closer cooperation in the research-design-development-manufacturing cycle is described. The 
number of unique original products for personal computers, microprocessor devices, and high performance machines 
illustrates the significant accomplishments in that modern area of Bulgaria`s industrial development.
 The active role of BAS in the International Federation for Information Processing (IFIP) is also presented.
Key words: computers, personal computers, high perfomence, devices, microprocessors
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чен семинар по лазери. За председател на семи-
нара е избран акад. Джаков. В него участват 25 
учени от лабораториите по оптика и спектроско-
пия, радиофизика и електроника. На него се прави 
преглед на публикуваните в чужбина нови статии 
в областта на лазерите. Обсъждат се физическите 
принципи на работата на лазерите, както и въз-
можностите за техните най-разнообразни прило-
жения. В семинара участват физици-оптици, спек-
троскописти, радиофизици, електроници и др. 
Този семинар продължава своята активна дейност 
близо една година. 
 Институт по електроника (ИЕ) – БАН
 През 1963 г. се основава Институтът по елек-
троника. 
 Първият лазер в България. На 01 февруа-
ри 1964 г. ст.н.с. Васил Стефанов (Фотос 1) от Ин-
ститута по електроника на БАН пуска в действие 
първия български твърдотелен рубинов лазер. С 
това той поставя началото на научните изследва-
ния в областта на лазерите в България. Той пов-
таря в своята лаборатория експеримента на Тео-
дор Мейман, създателят на първия лазер в света, 
като активната среда е рубинов кристал с примеси 
от хромни йони. Рубиновият лазер излъчва ярки, 
тъмночервени светлинни импулси. Пускането на 
първия лазер у нас (Фотос 2) предизвиква голям 
интерес сред научната колегия. Българската пре-
са отразява това събитие, като отбелязва, че Бъл-
гария вече е между страните, притежаващи това 
ново постижение на физическата наука. Пускане-
то в действие на лазера създаде възможности за 
бързо развитие на един нов клон от науката с по-
тенциал за голямо приложение. За нас, българите, 
беше много важно, че в този процес на световно 
развитие на лазерната физика и технология заехме 
своето достойно място благодарение на предпри-
емчиви учени като Васил Стефанов. 
 По това време аз бях студент в 4-ти курс по 
физика на Софийския университет „Св. Климент 

Акад. Никола Съботинов,

РОЛЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ЗА РАЗВИТИЕТО 

НА ЛАЗЕРНАТА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ

 Известни са не малко забележителни пости-
жения на физическата наука, които водят до рево-
люционно развитие на обществото. Обикновено 
всяко ново голямо откритие във физиката води до 
нови научни и приложни резултати в областите 
на биологията, химията, медицината, техниката 
и технологиите. През ХХ век физиците създадо-
ха лазера – принципно нов източник на светлин-
но излъчване с особено значение в развитието на 
оптиката, което постави началото на нова научна 
област – квантовата електроника.
 Тази статия е посветена на 150-та годишни-
на от създаването на БАН. В нея е описана ролята 
на учените от Академията за полагане на началото 
на научните изследвания в областта на лазерната 
наука и технологии в нашата страна. В БАН са съз-
дадени първите лазери у нас, което впоследствие 
доведе до начало на образователна дейност в тази 
нова научна област в нашите университети. Тези 
начални научни резултати създадоха и условие за 
развитие на българска лазерна индустрия и нейно-
то технологично приложение в нашата икономика.
 Начало на лазерната наука в България – 
БАН
 В историята за развитието на лазерите на 
първо място стои теоретично предсказаното сти-
мулирано излъчване на светлината от Алберт Айн-
щайн през 1917 г. 
 На 16 май 1960 г. Теодор Мейман от Хюджес 
лабораторията в САЩ успява да пусне в действие 
първия лазер в света! 
 Новината за откриването на лазера бързо 
се разпространи по света. Учените насочиха вни-
манието си към този нов източник на светлина, 
характеризиращ се с висока монохроматичност, 
кохерентност, насоченост с голяма мощност и 
енергия. В България във Физическия институт на 
БАН физиците с интерес следяха всички научни 
съобщения, свързани с лазерите. През 1962 г. по 
инициатива на проф. Симова е организиран нау-

„Лазерът има голямо бъдеще. Трудно е да се пред-
скаже къде и как той ще се използва, но аз мисля, 
че лазерът това е цяла техническа епоха“.

Луи дьо Бройл
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Охридски“. Група студенти от Катедрата по ра-
диофизика и електроника към Физическия факул-
тет на СУ организирахме посещение в Института 
по електроника при БАН. Васил Стефанов ни де-
монстрира как функционира импулсният рубинов 
лазер. Това посещение предизвика много силно 
впечатление в мен и възбуди желание да работя 
като физик в областта на квантовата електроника.
 Васил Стефанов ме прие да бъда негов по-
мощник. Така станах кръжочник в Лабораторията 
по лазери през 1964 г. и паралелно с образование-
то си започнах да усвоявам на практика физиката 
на лазерите. 

вана в лазера. Като кръжочник в Лабораторията 
помагах и участвах активно в този подготвителен 
процес. Трудна се оказа настройката на лазерните 
огледала и отне доста време. 
 На 22 юни 1965 г. Васил Стефанов пусна в 
действие първия газов хелий-неонов лазер в Бъл-
гария. Лазерът излъчваше в непрекъснат режим 
интензивен червен лъч с дължина на вълната 0,63 
µm. Лабораторията празнуваше големия успех. 
Пристигна акад. Джаков, директорът на Инсти-
тута по електроника, ръководители и сътрудници 
от други лаборатории, колеги физици и от Физи-
ческия институт на БАН. Новината бързо се раз-
пространи и по медиите. Бях щастлив, че съм част 
от екипа, постигнал този успех. 
 Следващите крачки бяха свързани с изуча-
ване режима на генерация на хелий-неоновия ла-
зер. Васил Стефанов определи темата на моята 
дипломна работа – „Изследване на He-Ne лазер“. 
Бях придобил вече значителен опит и успешно я 
защитих. Това беше и първата дипломна работа в 
България в областта на лазерната физика. 
 В Института по електроника в Лаборатори-
ята по лазери след тази първа крачка продължиха 
изследванията по хелий-неонови лазери н.с. Ма-
рия Петрова, ст.н.с. Георги Тодоров, ст.н.с. Стефка 
Карталева. Ст.н.с. Найден Михайлов разработи 
медицинска система на базата на хелий-неонов 
лазер за лазерна акупунктура.
 В Лабораторията по лазери в Института по Фотос 1. Ст.н.с. Васил Стефанов (1930 – 2014) – 

създателят на първия лазер в България 

 Хелий-неонов газов лазер. Още през 1964 г. 
ст.н.с. Васил Стефанов започна подготовка за пус-
кане в действие на хелий-неонов газов лазер. Тази 
задача е особено трудна, понеже активната лазер-
на среда има нисък коефициент на усилване и това 
поставя големи изисквания към оптиката, използ-

Фотос 2. Рубинов лазер. Изработен от н. с. Васил Стефанов от ИЕ при БАН през 1964 г. и пуснат в 
действие на 01.02. същата година 

електроника на БАН започнаха да идват студенти 
от по-долните курсове. Тук се запознах с колегите 
ми Петър Атанасов и Марин Ненчев. В продъл-
жение на 3 години под ръководството на Васил 
Стефанов бяха изготвени 4 дипломни работи по 
лазери и защитени във Физическия факултет на 
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СУ „Св. Климент Охридски“. Така в Института 
по електроника се постави началото на обучение 
и специализация на студенти в областта на кван-
товата електроника и лазерните науки у нас. Това 
беше много важна крачка, която намери своето ус-
пешно развитие във Физическия факултет на СУ 
и доведе до създаване на първата у нас Катедра 
по квантова електроника с ръководител доц. Кон-
стантин Стаменов. 
 Лазер с въглероден диоксид. Едно от по-
стиженията на Института по електроника в об-
ластта на лазерите беше получаването за първи 
път у нас на 23 март 1967 г. от ст.н.с. Васил Сте-
фанов генерация на CO2 лазер в инфрачервения 
диапазон на спектъра. Заедно с него в пускането 
на този лазер активно участваха Петър Атанасов, 
студент към Лабораторията, и н.с. Мария Петро-
ва. Лазерът с въглероден двуокис се очертава като 
един от най-мощните газови лазери, генериращ в 
инфрачервения диапазон на спектъра 10,6 µm. Ра-
ботата в тази област продължи дълго време и впо-
следствие се ръководи от проф. Петър Атанасов. 
Постигнати са последователно лазерни мощности 
– 50, 100, 150 и 300 W.  Институтът по електрони-
ка – БАН организира много добро сътрудничество 
с Лабораторията на Нобеловия лауреат акад. Про-
хоров от Института по физика към АН на СССР 
в Москва. Получена е и импулсна генерация на 
въглероден диоксид и е създаден лабораторен мо-
дел на импулсен СО2 лазер с енергия в импулса, 
достигаща до 5 J. 
 През 90-те години на базата на междуна-
родно сътрудничество с германски фирми Инсти-
тутът внедрява голям брой лазерни технологии 
Също така е реализирано сътрудничество с фирми 
от Италия и Франция. 
 Активната дейност на Института в областта 
на лазерните технологии продължава и сега, като 
се ориентира към развитие на нанотехнологиите в 
силно сътрудничество с японски научни лаборато-
рии. 
 Пренастройваеми лазери. През 1969 г. 
за първи път у нас Васил Стефанов и студентът 
в неговата лаборатория Марин Ненчев пуснаха 
в действие пренастройваем лазер с багрило. Ос-
новните научни резултати в тази област могат да 
бъдат групирани в две направления. Първото се 
отнася до нови методи и схемни решения за уп-
равление на спектъра на лазерни източници за ста-
билизация на лазерната генерация. Към второто 
направление спадат физико-технически изследва-
ния, свързани с оптимизацията на енергетичните 
характеристики на генерацията на активни среди 

на основата на багрилни разтвори. Научните из-
следвания и приложни разработки са насочени 
към създаване на лазери за приложение в лазерна-
та локация, спектроскопия с високо разрешение и 
разработка на уникални научни уреди. Импулсен 
багрилен лазер, разработен в Института по елек-
троника при БАН, беше демонстриран на Светов-
ното индустриално изложение в гр. Хановер, Гер-
мания през 1985 г.
 Лазерна локация – лидари. Едно от забе-
лежителните постижения на Института по елек-
троника при БАН е успешното развитие на лазер-
ната локация. Лабораторията „Лазерна локация“ 
с ръководител проф. Д. Стоянов е основана през 
1975 г. и е единствена за страната в тази област. 
Тя има натрупан дългогодишен опит и добра екс-
периментална база за лидарен мониторинг на ат-
мосферата. Лабораторията активно участва в Ев-
ропейската лидарна мрежа за следене на външни 
замърсявания с фини прахови частици от 2002 г. 
Лабораторията разполага с три действащи, създа-
дени от нея, многовълнови лидари. Като излъчва-
тели в два от тях се използват газови лазери на мед 
или меден бромид, разработени в ИФТТ – БАН, с 
мощност от 2 до 4 W. Приемната система на лида-
рите работи в режим на броене на фотони и позво-
лява сондиране на атмосферата на разстояние 25 
– 30 km.
 Развитие на Института. След успешното 
начало Институтът по електроника продължи да 
се развива в областта на лазерните науки и техно-
логии. Към 2000 г. в Института има организирани 
6 структурни звена, провеждащи научни и науч-
но-приложни изследвания в това направление. 
 В настоящия момент Институтът по елек-
троника активно развива дейности, главно свър-
зани с фундаментални и приложни изследвания в 
областта на фотониката и лазерните технологии. 
Провеждат се научни изследвания за разработка 
на атомни устройства за оптично управление на 
светлината, нови схеми на атомни часовници, ла-
зерни магнетометри и квантова памет.
 Особено силно в Института се разви био-
фотониката, като се разработиха лазерни методи 
за диагностика и терапия на социално значими 
заболявания като онкологични, сърдечносъдови 
и исхемични. Успешно се прилага оптоелектрон-
на апаратура и методи в клиничната практика и 
подготовка на високоспециализирани кадри. Тази 
дейност се реализира под ръководството на проф. 
д.фз.н. Лъчезар Аврамов. 
 Провеждат се научни изследвания по вза-
имодействие на мощно лазерно излъчване с ве-
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ществото, теоретично и експериментално се из-
следват нови нелинейни оптични явления при 
разпространение на свръхкъси лазерни импулси 
във въздух и газови среди. 
 Получените научни и научноприложни ре-
зултати през последните години в областта на 
фотониката определят Института по електроника 
като съвременен научен център с висока ефектив-
ност на световно ниво и желан партньор от редица 
научни организации по света.
 Физически институт – Институт по физи-
ка на твърдото тяло (ИФТТ)
 Хелий-неонов газов лазер. Във Физиче-
ския институт на БАН през 1968 г. Никола Съботи-
нов пуска в действие първия хелий-неонов лазер. 
Той е назначен от директора на Института акад. 
Георги Наджаков след конкурс за стажант научен 
сътрудник към Сектора по оптика и спектроско-
пия в Проблемна група по атомна спектроскопия. 
Изследователската му задача е пускане в действие 
He-Ne лазер, генериращ линия с дължина на въл-
ната 0,63 µm, и изучаване на модовата структура 
на излъчването на лазера. 
 Многослойни диелектрични лазерни ог-
ледала. Един от основните проблеми за изработ-
ка на хелий-неонови лазери е необходимостта от 
високоотразяващи лазерни огледала. Такива ог-
ледала по онова време се доставят от чужбина. В 
България никой не изработваше многослойни ди-
електрични огледала с висок коефициент на отра-
жение. В лазерната лаборатория на Никола Събо-
тинов през 1969 г. за първи път у нас е създадена 
вакуумна система за нанасяне на тънкослойни ди-
електрични покрития върху стъклени оптически 
повърхности, като е използвана оригинална тех-
нология, защитена с авторско свидетелство. Така в 
Института хелий-неоновите лазери започват да се 
изготвят изцяло с български оптически елементи. 
 Впоследствие Физическият институт на 
БАН по препоръка на неговия директор акад. 
Наджаков предава тази технология на Ведомстве-
ния институт по специална оптика и радиоелек-
троника. Това е една от първите крачки за внедря-
ване на нови технологии  по онова време в нашата 
оптическа индустрия. Впоследствие в лазерната 
лаборатория се изготвят и широкоивични лазер-
ни огледала, покриващи целия видим диапазон на 
спектъра.
 Лазерен жироскоп. Във Физическия инсти-
тут на БАН през периода 1969 – 1970 г. е израбо-
тен лазерен жироскоп на базата на хелий-неонов 
лазер. 
 В нашите работилници бе създадена специ-

ална ротационна механична система, на която бе 
монтиран кръгов лазер и фотоелектронно устрой-
ство за регистрация интерференцията на лазерни-
те снопове. На така създадената във Физическия 
институт експериментална постановка беше пус-
нат успешно в действие първият у нас лазерен жи-
роскоп. 
 Лазерни апаратури и елементи. На базата 
на хелий-неонови лазери, изработени във Физиче-
ския институт съвместно с Института по геодезия 
и картография, бяха създадени геодезични лазер-
ни прибори и устройства. 
 В Лаборатория по лазери беше създадена 
хелий-неонова лазерна система за определяне на 
оптическите качества на Брюстеровите лазерни 
прозорчета, използвани в изработваните при нас 
хелий-неонови лазери. 
 Лазери с метални пари. През 70-те години 
на миналия век в света започна силно развитие на 
лазерите с метални пари. Типично за тези лазери 
е голямото разнообразие на генерирани дължини 
на вълните, разположени в ултравиолетовия, ви-
димия и инфрачервения диапазон на спектъра. Ак-
тивната излъчваща среда на този клас лазери са 
атомите, йоните и молекулите на различни мета-
ли. Лазерите с метални пари са два основни вида – 
непрекъснато излъчващи и импулсно излъчващи.
 Импулсен меден лазер. През 1965 г. аме-
риканският физик У. Уолтър съобщава за импул-
сна генерация на медни атоми на две дължини на 
вълните – 0,51 µm и 0,58 µm. Този лазер генерира 
много висока импулсна мощност и средна мощ-
ност във видимия диапазон на спектъра. Притежа-
ва висок коефициент на полезно действие, около 
3%, при превръщане на вкараната в него електри-
ческа мощност в мощно оптическо излъчване. 
Условията за генерация на медния лазер обаче са 
изключително тежки, защото трябва да се полу-
чат медни атоми при изпарение на металическата 
мед при висока температура – 1500°С. Лазерното 
действие се реализира в импулсен наносекунден 
разряд.
 Лазер с пари на меден бромид. Според У. 
Уолтър един от пътищата да се намалят работните 
температури на медния лазер е да се използват съ-
единения на медта, които се изпаряват при ниски 
температури и в условията на силни разрядни то-
кове молекулите им дисоциират, като се освобож-
дават медни атоми, необходими за лазерна генера-
ция. 
 За първи път лазерът с пари на меден бромид 
е пуснат в действие от Никола Съботинов през ап-
рил 1974 г. Той е българско изобретение и предста-
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влява нов усъвършенстван вариант на медния ато-
мен лазер, който е най-мощният и ефективен газов 
лазер във видимия диапазон на спектъра. Темпе-
ратурата на активната зона на лазера е 500°С, т.е. 
с 1000° С по-ниска от тази на лазера с медни пари. 
Този лазер излъчва две дължини на вълните – в 
зелената и в жълтата област на спектъра. Лазерът 
премина в България през всички етапи на своето 
развитие от изобретението, през научните изслед-
вания до внедряването му в индустриално произ-
водство. Резултатите от неговото изследване се 
използват в световната наука и практика. Открит 
е силен ефект на водорода, при който двукратно се 
увеличава мощността на лазера. Лазерът започва 
да се произвежда в България и чужбина, като той 
намира приложение в медицината, индустрията, 
лазерната локация и др. Цялостното създаване на 
лазера с пари на меден бромид е осъществено в 
Лабораторията по лазери с метални пари в ИФТТ 
– БАН под ръководството на Никола Съботинов. 
В екипа работят учените Николай Вучков, Димо 
Астажов, Петър Телбизов, Тодор Петров, Краси-
мир Темелков, Красимир Димитров, Иван Анге-
лов, както и екип от инженери и специалисти от 
БРВ – Физика, с ръководител инж. Иван Радков и 
физиците Стефан Рижиков, Милко Божилов и др. 
След демонстриране качествата на лазера се пре-
мина към внедряването му в индустриално произ-
водство в предприятието „Оптични технологии“ в 
гр. Пловдив. Екипът от инженери и специалисти 
в предприятието беше ръководен от инж. физик 
Владимир Рибаров. Този лазер беше успешно де-
монстриран на Световното индустриално изложе-
ние в гр. Хановер, Германия, като забележително 
българско научнотехническо постижение. 
 След 1990 г. лазерът с пари на меден бромид 
успешно беше внедрен за производство и в бъл-
гарската частна фирма „Пулслайт“ със собстве-
ник и технически ръководител инж. физик Иван 
Костадинов. В тази фирма се разви много успеш-
но производството на серия различни по мощност 
лазери с пари на меден бромид. Бяха произведе-
ни над  400 лазера с пари на меден бромид, които 
бяха продадени не само в България, но и в Кана-
да, Италия, Мексико, Германия, Великобритания, 
САЩ и др. 
 Към лазера с пари на меден бромид започна-
ха да проявяват интерес за закупуване на лиценз 
и за производството му големите американски 
производители на медни лазери – „Плазма кине-
тикс“ и „Си Джей Лейзърс“, както и австралий-
ската фирма „Куентрон“ и британската „Оксфорд 
Лейзърс“. Това бяха всъщност и основните големи 

производители на медни лазери в света. През 1987 
– 1989 г. чрез ВТО „Техника“ започнаха преговори 
с „Куеунтрон“ – Австралия и „Плазма Кинетикс“ 
– САЩ за продажба на лиценз за производство на 
лазера с пари на меден бромид. Фирмата „Куен-
трон“, впоследствие „Норселд“, започна да произ-
вежда лазера с пари на меден бромид и вече пове-
че от 30 години е на международния пазар.
 През 2015 г. Южнокорейската фирма „Би-
зон“ също започна производство съвместно с 
„Пулслайт“ на медицински системи с българския 
лазер. 
 Успехите на Лабораторията по лазери с ме-
тални пари към ИФТТ – БАН доведе до издигане 
на авторитета на българските учени и инженери 
в областта на лазерната наука и технологии. Това 
особено силно проличава от мненията за техните 
постижения на световноизвестни учени от САЩ, 
Русия, Великобритания, Япония и др. Руският 
учен акад. Николай Басов, Нобелов лауреат, един 
от създателите на лазерната наука, казва: „В резул-
тат на пълния цикъл от физически изследвания и 
разработки беше създаден лазер, който по много 
параметри е значително по-добър от другите лазе-
ри от този тип, известни в световната научна лите-
ратура. Българските физици имат крупен принос 
в разработката и практическото конструиране на 
този лазер“. 
 В настоящия момент Лабораторията по лазе-
ри с метални пари продължава своите изследвания 
върху свръхмощен лазер с пари на меден бромид, 
както и върху разработката на нови типове лазери, 
генериращи в инфрачервения и ултравиолетовия 
диапазон на спектъра. 
 Лабораторията има модерно лазерно обо-
рудване с фемтосекунден лазер с възможности за 
изследвания на взаимодействие на лазерно излъч-
ване с веществото, което е особено важно за раз-
витие на нанотехнологиите.
 Институт по обща и неорганична химия 
(ИОНХ) – БАН
 През 1979 г. Институтът по обща и неорга-
нична химия с директор акад. Георги Близнаков 
създава Лаборатория за израстване на монокрис-
тали. Основната задача в началото е разработване 
на технология за израстване на кристали за твър-
дотелни лазери. Ръководител на Лабораторията 
е проф. Павел Пешев, а пръв негов сътрудник и 
двигател на научно-технологичната дейност е 
доц. Велин Николов. Разработени са технологии 
за израстване на монокристали от итриево-алу-
миниев гранат, дотиран с неодим. Разработената 
технология е предадена на Института по специ-
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ална оптика – София и на предприятието „Оп-
тични технологии“ – Пловдив за производство на 
кристали за твърдотелните лазери. Впоследствие 
ИОНХ разработва технологии и за други кристали 
за твърдотелни лазери, като холниев, ербиев, сап-
фир, дотиран с титан и др. Също са усвоени техно-
логии за кристали за нуждите на нелинейната оп-
тика. За съжаление, Институтът прекрати поради 
финансови причини тази много важна и актуална 
сега дейност с възможности за голям икономиче-
ски ефект.
 ЦЛОЗОИ – БАН (1975 – 2010)
 Централната лаборатория по оптически за-
пис и обработка на информация (ЦЛОЗОИ) е съз-
дадена през 1975 г. като самостоятелно научно 
звено към Единния център по физика при БАН с 
предмет на дейност фундаментални и приложни 
научни изследвания в областта на кохерентната 
оптика, холография и оптически запис. Пръв ди-
ректор на Лабораторията е н.с. Методи Ковачев, 
а негов научен секретар е н.с. Венцислав Съйнов. 
Най-съществени резултати на тази лаборатория 

са: разработване на материали за холографски 
запис със свръхвисока разделителна способност; 
изследвания в областта на поляризационната хо-
лография; създаване на многовълнов дифракцио-
нен лазерен рефрактометър; получени са забеле-
жителни резултати в областта на изобразителната 
холография; реализирани са разработки в област-
та на сравнителната холография. Следва да се спо-
мене че основните разработки са защитени с по-
вече от 100 авторски свидетелства, реализации и 
полезни модели. Добре би било тази дейност да се 
сведе до по-силно изразен икономически ефект. За 
съжаление, това тук не се получи и то не по вина 
на учените.
 В заключение, описаните постижения на 
учените от БАН, работещи в областта на лазерна-
та наука и технологии, оказаха голямо влияние за 
развитието на тази нова научна област в страната 
ни. Те поставиха началото на едно добро образо-
вание в нашите университети, както и спомогнаха 
за развитието на българската икономика в област-
та на лазерните технологии и иновации.

THE ROLE OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES FOR DEVELOPMENT 
OF LASER SCIENCE AND TECHNOLOGY IN BULGARIA

Nikola Sabotinov
Abstract
 This article is dedicated to the 150th anniversary of the establishment of the Bulgarian Academy of 
Sciences. It describes the role of scientists at the Academy to start the research in the field of laser science and 
technology in our country.
 The first lasers in Bulgaria were created at BAS.  On 01.02.1964, Assoc. Prof. Vasil Stefanov, PhD, of the 
Institute of Electronics, put into operation the first Bulgarian ruby laser.
Subsequently, this led to the development of educational activity in this new scientific field in our universities. 
These initial scientific results, described in the article, created conditions for the development of the Bulgarian 
laser industry and its technological application in our economy.
Key words: lasers, laser technologies, BAS, scientific institutes, scientific results, applied research  results, first 
lasers in Bulgaria, Bulgarian scientists.
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 През настоящата 2019 година, когато Бъл-
гарската академия на науките чества 150 години 
от създаването си, Националният природонаучен 
музей при БАН отбелязва своя 130-ти юбилей.

палеоантропологията, флористиката, минералоги-
ята. НПМ – БАН се явява национален център по 
биоспелеология и проучване и опазване на при-
лепната фауна, както и основно изследователско 
звено в страната в областта на палеонтологията на 
гръбначните животни, археозоологията и ентомо-
логията. В тези области НПМ – БАН разполага с 
водещи учени със световна известност и обучава 
докторанти и дипломанти. Музеят оказва експерт-
на помощ на държавните институции и други об-
ществени структури, а неговите специалисти са 
между основните изпълнители на национални 
проекти в областта на опазването на природата, 
свързани  с европейските изисквания в това отно-
шение.  
 За дългия период на съществуването си му-
зеят е имал различен статут. Основан е от княз 
Фердинанд, който през август 1889 г. година изла-
га свои колекции от пеперуди, птици и бозайници. 
Тази година се приема за година на създаването на 
музея и въз основа на това през 1987 г. Президи-
умът на БАН взема решение честването на 100-го-
дишнината на НПМ да се проведе през 1989 г. Ос-
нован първоначално като Естественоисторически 
музей на Негово Височество Княза, по-късно той 
става Царски естественоисторически музей. По 
това време се развива активно в резултат на лич-
ните научни интереси на цар Фердинанд и цар 
Борис III в областта на орнитологията, ентомоло-
гията и ботаниката. През 1928 г. музеят започва 
да издава авторитетното научно списание „Извес-
тия на Царските природонаучни институти“ (Фо-
тос 2), което се разпространява в цял свят (в 288 
институции от 33 страни). Академик Иван Буреш 
(Фотос 3) , който е последователно главен уред-
ник и директор на музея, а след това и директор 
на Зоологическия институт с музей – БАН (1914 
– 1959) има основни заслуги за превръщането му 
в  научен център.
 Природонаучният музей става първата ин-
ституция в състава на БАН при реорганизацията 
на Академията през 1947 г., когато тя се превръща 
от общност на учени в национален изследовател-
ски център с институти. По същото време от му-
зея се създават институтите по зоология, ботаника 

Проф. д-р Николай Спасов,
директор на НПМ – БАН

НАЦИОНАЛНИЯТ ПРИРОДОНАУЧЕН 
МУЗЕЙ ПРИ БАН ЧЕСТВА СВОЯ 

130-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ 

 Националният природонаучен музей при 
БАН (НПМ – БАН) е най-богатият  природонау-
чен музей на Балканите. Същевременно той е и 
най-старият музей в България. Днес Национални-
ят природонаучен музей при БАН (Фотос 1) има 
двояка функция: от една страна, той е научна ин-
ституция в областта на класическите естествени 
науки и природозащитата, от друга – музеят е кул-
турен и образователен център с национално зна-
чение. Мисията на музея е свързана с изучаване 
на природата, но заедно с това – с популяризиране 
знанията за природата пред обществеността. Глав-
ни изследователски направления в НПМ – БАН са 
изучаването на живата и нежива природа, проуч-
ването на еволюцията на организмите и опазване-
то на природното биоразнообразие. Приоритетни 
за изследователите на НПМ са фундаменталните 
проучвания в областта на класическите природни 
науки и природозащитните изследвания (консер-
вационната биология). Интензивно се развиват из-
следванията в областта на: таксономията, фаунис-
тиката, зоогеографията, екологията на животните, 
еволюцията на фосилните бозайници и птици, 

Фотос 1. Сградата на Националния природонаучен 
музей
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и геология към БАН. Малко по-късно музеят се 
превръща в секция на Института по зоология. От 
1968 г. с постановление на Министерския съвет 
музеят добива национален статут, а през 1974 г. 
става отново самостоятелно научно звено в рам-
ките на БАН, приемайки днешното си име. Особе-
на роля за това има акад. Иван Костов, който става 
първи директор на Националния природонаучен 
музей при БАН.
 Днес Националният природонаучен музей 

при БАН е основната българска институция, съх-
раняваща научни колекции от живата и нежива 
природа от България и света. Фондовете му на-
брояват почти милион и половина музейни едини-
ци от около 70 000 вида безгръбначни и гръбнач-
ни животни, минерали, фосили и растения от цял 
свят. Само насекомната колекция (без да се броят 
останалите безгръчначни животни) съдържа над 
милион единици, събирани от цял свят. Съвремен-
ните птици са представени с над 15 500 препарата 
и кожи от поне 1500 вида, а костите и скелетите от 
изкопаеми и съвременни птици (колекция, създа-
дена през последните ~ 30 години от проф. З. Боев) 
са над 23 000 колекционни единици: това е една от 
големите европейски колекции. Рибите наброяват 
около 13 000 колекционни единици, земноводните 
и влечугите – 12 000 ед. Бозайниците (съвременни 
препарати, кожи и скелети, фосилни и субфосил-
ни останки, отделно от фосилната колекция в па-
леонтологическия филиал в Асеновград) са около 
14 000 единици. Безгръбначните фосили набро-
яват над 30 000 ед., а растенията са представени 
с 5000 хербарийни листа от почти 2000 вида (от 
тях 650 вида лишеи – най-богатата у нас лишейна 
колекция). Колекцията от минерали е представена 

Фотос 2. Корица на първия брой на списание „Извес-
тия на Царските природонаучни институти“, 1928

Фотос 3. Д-р Иван Буреш (1885 – 1980)

от 14 000 образци от около 1100 вида и разновид-
ности минерали, събирани в 94 страни. Това е към 
25% от известните по света видове минерали. 
 Палеонтологическият музей в Асеновград, 
филиал на НПМ – БАН, е учреден през 1990 г. с 
тристранен договор между БАН, НПМ – БАН и 
Асеновградската община по  инициатива на проф. 
Николай Спасов, тогава научен сътрудник към 
НПМ – БАН. База за създаването му става изклю-
чителната колекция на местния учител по биоло-

гия Димитър Ковачев, създадена от него и него-
вите ученици от гимназията в Асеновград, където 
тя се помещава до 1990 г. Д. Ковачев е назначен 
за първи уредник на филиала, носещ днес него-
вото име. През последвалите години, почти до 
най-последно време, колекцията на филиала по-

Фотос 4. Из експозицията на НПМ – БАН. Рилската 
мечка, един от символите на музея, спечелила златен 
медал за най-голяма мечка на Световното ловно из-
ложение в Берлин през 1937 г.
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стоянно нараства. Тя се увеличава многократно, 
благодарение на работата на двама препаратори, 
изваждащи на място фосили от донесените тоно-
ве фосилоносни седименти от палеонтологичните 
находища при Хаджидимово и Калиманци. Днес 

Фотос 5. Из експозицията на НПМ – БАН. Морско 
дъно край бреговете на Куба

колекцията съхранява уникати с голяма научна 
стойност и над 30 000 фосила, представляващи 
една от най-богатите в света сбирки от т.нар. „пи-
кермийска хипарионова“ фауна на късния миоцен. 
Проучването на това палеонтологично богатство 
от екип на НПМ – БАН в сътрудничество с чужди 
специалисти създаде международно известна бъл-
гарска палеонтологична школа.
 Изследователите от музея са събирали на-

учен материал или са участвали в други теренни 
проучвания в рамките на голям брой индивидуал-
ни или организирани теренни експедиции по света 
в много европейски страни, в страните от Предна, 
Централна, Източна и Югоизточна Азия до Нова 
Гвинея, в поне половината африкански страни и в 
страни от Южна, Централна и Северна Америка. 
През последните десетилетия музеят е организа-
тор на редица палеонтологически разкопки и стра-
тиграфски  теренни проучвания  с международно 
участие в България и в други балкански страни. 
Те са свързани основно с изучаването на късноми-
оценската и кватернерната природа и търсенето на 
първите предчовеци, както и на пътищата на про-
никване на първите хора в Европа
 За 130 години учените от НПМ – БАН са 
създатели на следните научни направления у нас: 
ентомология, аранеология, орнитология и палео-
орнитология, ихтиология, херпетология, зоогео-
графия, биоспелеология, акарология, еволюция 
на мегафауната. От 1989 г. започва издаването на 

Фотос 6. Най-пълният известен в света скелет на късномиоценската маймуна мезопитек (от експозицията на 
Палеонтологическия музей – Асеновград, филиал на НПМ – БАН)

научното реферирано издание на НПМ – Historia 
naturalis bulgarica, а от 2001 г. излиза моногра-
фичната поредица на НПМ „Биоразнообразието 
на България“ (Фотос 7), от която са публикувани 
четири тома, последните три тематични сборника 
– на английски език. 
 Безспорен научен принос със световно зна-
чение представлява откриването и описването от 
естествениците от НПМ – БАН на около 350 нови 
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за световната наука таксони (надродови групи, 
родове, видове и подвидове) съвременни и изко-
паеми безгръбначни и гръбначни животни, както 
и растения от България и от цял свят. Само през 
последните 5 години изследователите от НПМ – 
БАН са автори и съавтори на редица впечатляващи 
зоологически, палеонтологически и палеоантро-
пологически приноси и открития като: първото 
глобално зоогеографско обобщение на фауната на 
паякообразните на света (монография на д-р Пе-
тър Берон, издадена от Springer, 2018); аргумен-
тацията на хипотезата, според която най-ранният 
представител на предчовеците (Hominini) трябва 
да е Graecopithecus, установен  от Гърция и Бъл-
гария, с възраст около 7,2 млн. год., което прави 
Източното Средиземноморие, а не екваториална 
Африка, най-вероятният район на поява на хоми-
нините (Fuss J., Spassov N., Begun D. Böhme M. 
2017, in: PLOS ONE 2017, 12 e0177127 & Böhme, 
M., Spassov, N., Ebner, M., Geraads, D., Hristova, 
L., et al. 2017, in: PLOS ONE, 12 (5): e0177347); 
двата тома на световния каталог на акарите (Beron 
2015а, 2015b) с обобщени данни за 1180 вида ака-
ри; първият монографичен труд върху изкопаема-
та фауна на Северна Македония с описание на нов 
род и нови видове бозайници (Spassov, Geraads 
D., Hristova L., Markov G., Garevska B. & Garevski 
R. 2018, in: Palaeontographica A, 311(1-6): 1-85.); 
описването на гигантска, изкопаема жеравова 
птица от късния миоцен на Гърция (Zelenkov N., 
Z. Boev, G. Lazaridis 2015); описанието на нов, 
неизвестен за науката вид бозайник, къртицата 
Talpa martinorum, която се среща само в Стран-
джанския район на България и Турция (Kryštufek, 
B., N. Nedyalkov, J. Astrin & R. Hutterer 2018); от-

криването на най-древното преживно животно на 
Европа (Bastien Mennecart, Denis Geraads, Nikolai 
Spassov, Ivan Zagorchev 2018); описанието на два 
нови за науката вида плейстоценски птици (Boev 
2015 a & b); преглед на сколопендровите много-
ножки от Нова Гвинея с ключ за определянето на 
всички известни видове от острова (Schileyko A., 
Stoev P. 2016); участието в монографията за мно-
гоножките на света (Stoev, P. 2015); участието (с 
глава за най-ранното навлизане на човешкия род в 
Европа) в монографията: Paleoanthropology of the 
Balkans and Anatolia, издадена от Springer (Spassov 
N. 2016); палеогенетичното изследване, установя-
ващо, че одомашняването на говедото в Европа от 
дивия бик тур е станало, противно на досегашни-
те представи, в независим от Предна Азия; цен-
тър на одомашняване, съществуващ още в неоли-
та на Балканите/България (Hristov P., N. Spassov, 
N. Iliev, G. Radoslavov. 2015); най-комплексното 
до момента изследване на късния плейстоцен 
на България (Ivanova S., M. Gurova, N. Spassov, 
L. Hristova, N. Tzankov, V. Popov, E. Marinova, J. 
Makedonska, V. Smith, C. Ottoni and M. Lewis, in: 
Quaternary International, 2016); преоткриването на 
смятан за изчезнал в света вид риба (Romanogobio 
antipai) (Bogutskaya N., T. Stefanov, A. Naseka, O. 
Diripasko 2019). 
 Наред с научната и свързаната с нея фондо-
ва работа се развива и експозиционната дейност. 
Стотици са медийните изяви и научно-популярни-
те статии и издания на учените от музея само през 
последните години. Годишно музеят се посещава 
от около 50 000 – 60 000 (в най-добрите години до 
115 000) души. Неговите зали служат за практи-
чески занятия на студенти, ученици, природолю-
бители. В последно време знанията за природата 
биват популяризирани сред най-малките чрез за-
нимателни игри и лектории за деца. С това НПМ 
осъществява и своята образователна и популяри-
заторска мисия. 
 Историята на институцията, която днес на-
ричаме Национален природонаучен музей при 
БАН, е на практика съизмерима с историята на 
третата българска държава. През дългото си съ-
ществуване музеят е бил свидетел на множество 
политически, социални и икономически възходи и 
падения, на драматични събития, войни и смени 
на социални и политически режими, но е прежи-
вял изпитанията на времето и е продължил да се 
развива.

Фотос 7. Корица на първия брой на сп. „Historia 
naturalis bulgarica“, 1989



НАУKAТА	В	ПОЛЗА	НА	ОБЩЕСТВОТО

64 НАУКА – кн. 4/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

THE NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY AT THE BULGARIAN ACADEMY OF 
SCIENCES CELEBRATES ITS 130TH ANNIVERSARY

Nikolai Spassov
Absract
 In the current 2019 the National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences (NMNHS) 
celebrates its 130th anniversary. It is the richest in scientific collections natural history museum on the Balkans as 
well as the oldest museum in Bulgaria. Its funds account for nearly one and a half million museum units of about 
70,000 species of invertebrates and vertebrate animals, minerals, fossils and plants from around the world. On the 
one hand, the NMNHS is a scientific institution in the field of classical natural sciences and nature conservation, 
on the other – the museum is a cultural and educational center of national importance. Major research fields in 
NMNHS are the study of living and non-living nature, the study of the evolution of organisms and the preservation 
of natural biodiversity. Research in the fields of taxonomy, faunistics, zoogeography, animal ecology, evolution of 
fossil mammals and birds, paleoanthropology, floristics and mineralogy are intensively developed. NMNHS – BAS 
is a national center for bio-speleology and research and conservation of bats, as well as a major research unit in 
the country in paleontology of vertebrates, archaeozoology and entomology. Researchers from the NMNHS have 
described over 350 taxa new to science.
Key words: National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences, natural sciences, nature 
conservation 

 Когато през 1962 г. от лабораториите на RCA 
(Radio Corporation of America) се съобщава, че е 
произведена интегрирана електронна схема с ло-
гически функции, съставена от 16 полеви тран-
зистора (МОС транзистори) върху един кристал 
(чип), никой не е допускал, че започва ерата на 
Третата индустриална революция, обусловена от 
цифровизацията на научно-техническото разви-
тие. Поставя се началото на едно ново  направ-
ление  на техниката, наречено микроелектрони-
ка, която обединява технологии за проектиране и 
реализиране на електронни  схеми  от прибори с 
микронни размери. В този аспект „микроелектро-
ника“ се отъждествява с производството на инте-
грални схеми (ИС). През 1965 г., три години след 
появата на първите интегрални схеми,  Гордън 
Мур, един от създателите на Intel,  изказва предпо-
ложението, че броят на транзисторите ще се уве-
личава два пъти на всеки 18 – 24 месеца в процеса 
на разработката на нови ИС (закон на Мур). Той 
заключава, че ако тази тенденция продължи, опе-
рационната възможност на всяка нова интегрална 
схема ще нараства експоненциално. Това е стартът 
на една технологична революция, която започва с 
развитие на нови клонове в науката, технологиите 

Проф. д-р Петко Витанов, 
доц. д-р Дарина Вътева, 

доц. д-р Стeфан Андреев

КАК СЕ ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА 
МИКРОЕЛЕКТРОНИКАТА В БЪЛГАРИЯ

и електрониката в много страни от Европа и Азия. 
Така се зараждат иновативни високотехнологични 
производства в САЩ, Япония, Тайван и развитите 
европейски страни.
 Оказва се, че една малка европейска страна 
като България се включва в екстензивното разви-
тие на микроелекрониката в края на 60-те  и на-
чалото на 70-те години на миналия век със свой 
собствен подход. Основа за това са фундаментал-
ните научни изследвания, които се провеждат във 
Физическия институт към Българската академия 
на науките. Там заедно с ерудирани и утвърдени 
учени като акад. Георги Наджаков, проф. Разум 
Андрейчин, проф. Саздо Иванов работят енергич-
ни и абициозни млади учени, които следят светов-
ните тенденции в науката. Един от тях е Йордан 
Касабов (Фигура 1) [1].
 Като редовен аспирант на академик Геор-
ги Наджаков, той защитава през 1955 г. дисерта-
ция на тема „Върху строежа на запиращия слой 
на селеновите токоизправители“ [2]. Трябва да се 
отбележи, че получените от него научни и техно-
логични резултати са използвани при разработка 
и внедряване в производство на технология за 
селенови токоизправители в Батерийна фабрика 
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– София [3]. Това е първото производство на по-
лупроводникови прибори в България. По-късно 
това предприятие е преименувано в Завод за по-
лупроводникови прибори, който служи за основа 
при създаването на обединението „Комбинат за 
полупроводникови прибори – Ботевград“. Впо-
следствие, като научен сътрудник във Физически 
институт на БАН, Йордан Касабов е ръководител 
на две разработки за внедряване на селенови токо-
изправители в ЕЛПРОМ – София.

нарна изолация на n-тип области от силициевата 
повърхност с дифузионни области от p+ тип [6]. 
Методът е разработен за приложение при реализа-
цията на твърдотелни схеми върху един кристал. 
Предлага се използване на дебел слой силициев 
оксид (SiO2), след планарното му структуриране с 
фотолитографски процес като маска за дифунди-
ращите примеси. Това са първи стъпки за създа-
ване на електронна схема върху повърхността на 
един кристал (чип). Следвайки най-съвременните 
световни тенденции, Йордан Касабов започва да 
работи целенасочено върху планарна технология 
за интегрални схеми. Посоката е ясна, а целта е 
реализиране на полупроводникови прибори върху 
силициев кристал. В този момент в света се раз-
виват паралелно две направления в интегралната 
схемотехника: интегриране на биполярни прибо-
ри върху един кристал и интегриране на полеви 
транзистори. Предвидливо в неговата секция се 
разработват технологични процеси, необходими 
за двете технологии: тънкослойна епитаксия, ди-
фузия на бор и фосфор в силиций, окисление и 
отлагане на тънки диелектрични слоеве. На този 
етап се развиват и нови дейности: изработване 
на шаблони и фотомаски, фотолитография и пре-
цизно приборостроене. Бурното научно и техно-
логично развитие в секция „Силиций“ на Физи-
ческия институт към БАН подсказва, че в този 
момент там се ражда нещо ново и перспективно. 
През 1966 г. са  реализирани  и първите прототипи 
на полеви транзистори от типа метал-оксид-си-
лиций (МОС транзистори), както и прототип на 
интегрална схема с дебелослойна изолация между 
транзисторите. Това е само 4 години след съоб-
щението за първата интегрална схема, създадена 
в RCA (САЩ). Почти паралелно с разработките 
на световноизвестните компании, като RCA, Bell 
Labs, Fairchild Semiconductor, в секция „Силиций“ 
със състав само от 29 души се развиват качествено 
нови технологични методи и процеси. Забележи-
телна е работата на сътрудниците на Й. Касабов: 
Андрей Андреев – поставил началото на фотоли-
тографските обработки в микроелектрониката; 
Владо Ялъмов – за разработка и производството 
на фотомаски; Лиляна Тончева и Дешка Димитро-
ва – за високотемперaтурните процеси (окисление 
и дифузия); Румяна Стоева – за метализацията; 
Александър Витков, Стефан Андреев, Валентин 
Георгиев и Николай Велчев – за методи, свързани 
с оценка и характеризиране на МОС транзистори 
и схеми. 
 Постигнатите сензационни за времето си 
резултати са правилно оценени от ръководители-

 Творческата интуиция на младия учен от 
Физическия институт към БАН го насочва към 
изследвания на кристален силиций, който вече се 
очертава като най-перспективен полупроводников 
материал. Като ръководител на новата секция „Си-
лиций“, Касабов започва още през 1959 г. целена-
сочена работа върху технология за изтегляне на 
силициеви монокристали по метода на Чохралски, 
както и върху технология за безтигелово зонно то-
пене на силиций [4]. Това са особено перспектив-
ни за времето си технологии, които впоследствие 
стават базови за световната полупроводникова 
индустрия и микроелектрониката. Паралелно с 
дейността по израстване на кристали, в секцията 
започват и изследвания върху дифузия на примеси 
в силиций с цел създаване на легирани области. 
Първите резултати за легиране на силициевата 
повърхност чрез дифузия от фосфорно стъкло и 
разпределението на фосфорните атоми са публи-
кувани в списание „Физика твердого тела“ през 
1962 г. [5]. Йордан Касабов и сътрудниците му 
разработват оригинални технологични решения за 
легиране на силиций от P2O5 и B2O3. През 1965 г. 
излиза негова статия, описваща метод за пла-

Фигура 1. Чл.-кор. Йордан Касабов (1928 – 1992)
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те на електронната промишленост в България и 
са основание спешно да се създаде през 1967 г. 
нова научна организация – Централен институт за 
елементи (ЦИЕ), който административно е извън 
БАН. В първите години неговото териториално 
местоположение е в сградата на Физическия ин-
ститут и комплекса на БАН на 7 км. Негов дейст-
вителен организатор и първи директор е старши 
научeн сътрудник Йордан Касабов. Той привлича 
част от сътрудниците си от секция „Силиций“ и 
лично провежда интервюта с новите кандида-
ти. За три години институтът се разраства до 350 
души. В него се създава научна структура с нови 
отдели: технология с опитно производство, про-
ектиране на интегрални схеми, производство на 
фотомаски, измерване на интегрални схеми, мон-
таж на интегрални схеми, конструкторски отдел 
за електронно и механично уредостроене, лабора-
тория за надеждност и изпитание и т.н. Научни-
ят, инженерният и техническият състав на новия 
институт е много млад (средна възраст около 25 
години) и цялата отговорност пада върху плещите 
на Йордан Касабов и неговите най-близки сътруд-
ници. Атмосферата е изключителна. Цари ентуси-
азъм и всеотдайност при разработването на ориги-
нални за този етап на развитие технически идеи. 
Информацията е оскъдна, налага се да се създадат 
основни правила в технологията, проектирането и 
производството на елементи от нов тип. Всичко се 
прави с много експерименти в конструктивните и  
технологичните решения. Залагат се основите на 
технически направления като изработка на авто-
матизирано измерително оборудване,  на стендо-
во оборудване за гарантиране на надеждността и 
прецизно уредостроене. Задачата на института е 
разработка и пилотно производство на интегрални 
схеми на базата на МОС транзистори. Това е една 
година по-рано от създаването през 1968 г. на Intel 
от Гордън Мур. През 1968 г. Касабов и сътруд-
ници от Физическия институт публикуват първо 
научно съобщение за електрическите характерис-
тики на силициев полеви транзистор (МОС тран-
зистор) [7]. Ако се направи справка в списъка на 
разработките на Йордан Касабов, се вижда, че по 
това време той вече е ръководител на разработка и 
внедряване на 10 вида МОС транзистори в ново-
създадения институт . 
 Още през първите години стартират слож-
ни проекти, свързани с разработка и внедряване в 
опитно производство на МОС интегрални схеми 
(МОС ИС), които трябва да бъдат елементна база 
за схемотехниката на електронни калкулатори от 
ново поколение. За проектантите, конструктори-

те и технолозите това е изключително предизви-
кателство със своята новост, нетрадиционност и 
перспектива. Най-голямо е предизвикателството в 
технологията за производство на МОС ИС. Вече 
не е въпрос за изработка на лабораторни прототи-
пи, а за производство, което има изисквания към 
оборудване, материали, чисти химикали, „чисти“ 
стаи и – най-важното, към стабилни и възпроиз-
водими технологични процеси. На такъв етап не е 
възможно да се ползва информация от литератур-
ни източници и предложените технологични реше-
ния са  оригинални, съобразени с възможностите 
на оборудването и техническата инфраструктура 
в страната. Разработката на първите интегрални 
схеми с малка и средна степен на интеграция се 
реализира с оригинална българска технология за 
p-канални МОС транзистори на базата на два съ-
ществени научни приноси на Йордан Касабов, а 
именно:

• Технология за високоомни микрорезистори, 
които се използват като товарен елемент в ин-
вертора.

• Въвеждане на двуслойната система волф-
рам-злато (W-Au) като гейтов електрод и ме-
тални проводящи шини.

 Идеята да се ползва високоомен дифузио-
нен микрорезистор е компромисен вариант, поз-
воляващ намаляване с повече от два пъти площта 
на областите с гейтов диелектрик, което при то-
гавашното технологично ниво съществено подо-
брява рандемана на производство, стабилността 
и надеждността на МОС ИС. Друго предимство 
на микрорезисторите е възможност да се работи с 
по-ниски захранващи напрежения, дори при срав-
нително високи прагови напрежения на транзис-
тора [8, 9, 10] и подобреното бързодействие, дъл-
жащо се на линейната характеристика на товара в 
инвертора.
 Оригинално технологично решение е въ-
веждането на двуслойната система волфрам-злато 
(W-Au) като гейтов електрод и метални проводя-
щи шини вместо алуминий (Al) [11, 12]. Използ-
ването на Al за гейтов електрод има недостатъци, 
свързани с неговата химическа и термодинамич-
на нестабилност, взаимодействието му с тънкия 
гейтов окис, несъвместимост при бондиране със 
златна нишка. Тези недостатъци се избягват при 
двуслойната система волфрам-злато (W-Au) и се 
постига химически и температурно устойчива ме-
тализация с малко листово съпротивление и добра 
адхезия, поради присъствието на волфрам под зла-
тото. Използването на волфрам, който има голяма 
отделителна работа, позволява да се постигне по-
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ниско прагово напрежение дори при по-голяма де-
белина на гейтовия окис (170 nm).  
 Изброените научни приноси са най-съ-
ществените фактори за създаване на оригинална 
българска технология за производство на МОС 
интегрални схеми [13]. С нея са реализирани в 
опитното производство на ЦИЕ голям брой ори-
гинални схеми с малка и средна степен на инте-
грация. МОС интегрални схеми с малка степен 
на интеграция са разработени в серия УНИМОС, 
която включва схеми с логическите функции: 
NOR, NAND, OR, NOR, шифт регистри (SR), три-
гери, декодери и едностъпална и двустъпална ло-
гическа матрица, на които  информацията се за-
писва с маска. Предназначението на тези схеми е 
да се реализират електронни калкулатори от нова 
генерация. Тази идея е плод на сътрудничеството 
между два нови института ЦИЕ и НИПКИЕК (На-
учноизследователски и проектно-конструкторски 
институт за електронни калкулатори) с директор 
Л. Антонов.  Световно признание за българската 
електроника и технология е получаването на зла-
тен медал от световното изложение в Осака през 
1970 г. за електронен калкулатор Елка 42 на база-
та на български МОС интегрални схеми, който е 
първата подобна разработка в света (Фигура 2).

 През 1972 г. започва производството на нов 
комплект МОС ИС СМ40 от 8 интегрални схеми 
за калкулатори ЕЛКА 40/42, а през 1974 г. е разра-
ботен 4-битов микропроцесор СМ401/402 за про-
изводство на ЕЛКА 51. Следващата година (1975) 
се появява новата серия СМ50х за калкулатори и 
касови апарати (Фигура 3). Произведените с ори-
гинална българска технология и топология МОС 
ИС работят при по-ниско захранващо напрежение 
и показват висока надеждност, което дава възмож-
ност за серийно производството на електронния 
калкулатор ЕЛКА 42 още през 1972 г. в „Оргтех-
ника“ – Силистра).
 От дистанцията на времето не може да не се 
отбележи удивителният ентусиазъм на български-
те учени и инженери, който позволи за 6 години 
да се премине от лабораторни образци, през пи-
лотно производство и серийно производство на 
МОС ИС до електронни изделия, които правят за 
онзи момент България лидер в Източна Европа в 
производството на електронни калкулатори. Този 
технологичен цикъл е съизмерим с темповете за 
въвеждане на иновации в силно развитите страни.
 След 1973 г. Централният институт за еле-
менти е вече структурно  изграден, кадрово обез-
печен,  с натрупан професионален опит в микрое-

 Отличните качества на българските МОС 
интегрални схеми и тяхното масово приложение 
при електронните калкулатори от нова генера-
ция са основание да се форсира внедряването на 
българската технология за промишленото им про-
изводство. В много кратък срок технологията е 
внедрена за производство в нов завод в Ботевград. 
С построяването на новия завод и въвеждане в 
серийно производство на поредица от МОС инте-
грални схеми е поставено началото на микроелек-
трониката в България. 

Фигура 2. Електронен калкулатор „Елка 42“, реали-
зиран на базата на оригинални МОС ИС

лектрониката и неговата програма се насочва към 
разработка на схеми със средна и голяма степен на 
интеграция. Това налага технологично и техниче-
ско обновление. Доставя се съвременно техноло-
гично оборудване и започва разработката на нови 
базови технологии. Въвеждат се съвременни ме-
тоди за проектиране и изработване на маски. Нови 
изисквания има към функционалните измервания 
на схемите. В центъра на това бурно развитие е 
фигурата на Йордан Касабов като директор на ин-
ститута с новото име – Институт по микроелек-
троника (ИМЕ). Амбицията на целия колектив е 
България да следва плътно най-развитите нации в 

Фигура 3.  Електронен калкулатор „Елка 55“, произ-
веден в „Оргтехника“ – Силистра на базата на бъл-
гарски МОС ИС
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областта на микроелектрониката. В периода 1973 
– 1978 г. започва разработка на оперативни паме-
ти с по-голям обем, електрически програмируеми 
постоянни памети от типа EPROM, схеми за те-
лефони, схеми за електронни часовници и микро-
процесорната система 600.
 През 1978 г. Йордан Касабов е освободен 
неочаквано от поста директор на Института по 
микроелектроника. Принуден е да се върне в Ин-
ститута по физика на твърдото тяло при БАН като 
ръководител на сектор „Физични основи на ми-
кроелектрониката“. Около него бързо се създава 
силен научен колектив. Под негово ръководство 
започва развитие на микроелектронни сензори в 
България.
 От 1983 до 1989 г. той е организатор на ре-

гулярна (през 2 години) Международна школа 
„Physical Problems in Microelectronics“, която по-
лучава сериозно международно признание. Тази 
международна проява се превръща във форум, 
където се срещат известни учени от Западна Ев-
ропа с колегите си от Източна Европа. Много мла-
ди хора за първи път слушат лекции от изтъкнати 
учени, имената на които познават само от литера-
турата. Създават се контакти, които впоследствие 
се оказват много полезни за кариерното развитие 
на младите учени и специалисти. Материалите 
от тези конференции са издадени в три сборника 
(Фигура 4).
 През 1992 г. научно-техническата общност 
в България губи един талантлив учен, направил 

Фигура 4. Сборник доклади от Международната школа „Физически проблеми в 
микроелектрониката“ с редактор Йордан Касабов

много за модерното технологично развитие на 
българската полупроводникова индустрия и елек-
троника. Неговият житейски път на учен, започнат 
и завършил в БАН, ще остане неразривно свързан 
с началото и развитието на микроелектроника-
та в България. В историята на българската наука 
вероятно има и други примери, когато научното 
прозрение, талантът и ентусиазмът на научния ко-
лектив са довели до постигане на пробив в научно 
познание, което създава индустриално производ-
ство, но случаят с развитието на микроелектрони-
ката е уникален. Неговата уникалност се дължи на 
факта, че почти независимо в научната общност 
на малка България се развиват оргиналните идеи 
на една съвършено нова техническа област, която 
е в основата на Третата индустриална революция.
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THE BEGINNING OF THE MICROELECTRONICS IN BULGARIA
Petko Vitanov, Darina Vateva and Stefan Andreev

Abstract 
 Prospective research in the early 1960s by scientists at the Institute of Physics at Bulgarian Academy of 
Sciences in field effect metal-oxide-silicon (MOS) transistors set the beginning of integrated circuits technology 
in Bulgaria. In parallel with the activities in world-leading centers such as Bell Lab, RCA and Fairchird, the 
new scientific and technological results developed in department “Silicon” allowed the implementation of a 
prototype of a MOS integrated circuit in 1966. Original technology was developed for small and medium level 
of integrated circuits. This technology was used in the first specialized integrated circuit designed for electronic 
calculators. Global recognition of bulgarian electronics and technology is the winning of a gold medal at the 
Osaka World Show in 1970 for the electronic calculator based on bulgarian MOS integrated circuits (Elka 42), 
the first such product in the world. In order to maintain this momentum, Bulgaria had to spearhead quickly 
the industrial production of MOS ICs and electronic calculators. This made Bulgaria in the 1970s one of few 
world producers and a leader in Eastern Europe of electronic calculators. The amazing enthusiasm of bulgarian 
scientists and engineers allowed for only 6 years going from laboratory prototype, through pilot production 
and serial production of MOS IC to electronic products. This technology cycle is comparable with the pace of 
innovation in high developed countries.
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Проф. д.х.н. Петър Петров,
акад. Христо Цветанов,

Институт по полимери – БАН
 Мотивацията на фирмите и на универси-
тетите и изследователските институти за научна 
дейност е коренно различна: фирмите се стремят 
към увеличаване на печалбата, докато учените от 
академичните среди провеждат изследвания с цел 
да разширят съществуващите знания и да получат 
нови. Въпреки това, тези два фактора всъщност са 
все повече взаимно свързани. В съвременния свят 
на високи и революционни технологии сътрудни-
чеството между двете институции е неизбежно и 
става все по-важно. Добре известно е, че фирмите, 
които не изграждат мостове към научноизследо-
вателския сектор, пропускат достъпа до новатор-
ски проучвания и до завладяване на нови пазарни 
ниши.
 Шестдесетгодишната история на лабора-
тория „Полимеризационни процеси“ (ЛПП) при 
Института по полимери – БАН (ИП – БАН) по-
знава два вида сътрудничество наука – индустрия: 
чрез държавна инициатива по време на плановата 
социалистическа икономика и след промените – 
сътрудничество със световноизвестни компании, 
които познавайки изследователския опит и науч-
ни постижения на сътрудници на лабораторията, 
финансираха проекти за получаване на нови мате-
риали със специфични свойства.
 С настоящата публикация ще се опитаме да 
споделим опита и възгледите ни за взаимодействи-
ето между бизнес и наука.
 І. Лаборатория „Полимеризационни про-
цеси“ и изследвания върху „жива“ анионна по-
лимеризация на оксирани
 Покойният вече професор Иван Мартинов 
Панайотов положи началото на систематични из-
следвания по полимери в Института по органична 
химия (ИОХ –  БАН). Той е пръв ръководител и 
основател на секция „Химия на високомолекул-
ните съединения“ към института, която по-късно 
прераства в Централна лаборатория по полимери 
(ЦЛАП – БАН, 1974), а от 1989 г. в Институт по 
полимери (ИП). В рамките на ИП Панайотов бе 
ръководител на лаборатория „Полимеризационни 
процеси“, чиято основна задача бе изследване на 
механизма на йонната полимеризация и съполиме-

ризация – единственият известен метод за контро-
лирана полимеризация до 1995 г. Контролираната 
полимеризация обхваща полимеризационни мето-
ди и реакции, при които се получават полимери 
с желан състав, архитектура и функционалност, 
както и с предварително зададена молекулна маса 
и тясно и мономодално разпределение по моле-
кулни маси.
 Водещи сътрудници на Панайотов бяха про-
фесорите Иван Шопов, Румяна Величкова, Христо 
Цветанов, Илия Рашков и доц. Илияна Берлинова. 
По-късно Шопов, Величкова и Рашков организи-
раха нови лаборатории по актуални направления 
на науката за полимерите. След пенсиониране-
то на проф. Панайотов през 1991 г. ръководите-
ли на ЛПП бяха Христо Цветанов (1991 – 1993 и 
1995 – 2008) и Илияна Берлинова (1993 – 1995). 
От 2008 г. ръководител на лабораторията е проф. 
д.х.н. Станислав Рангелов.
 „Живата“ анионна полимеризация беше от-
крита в началото на 60-те години на миналия век 
от проф. Майкъл Шварц (САЩ). Инициатори на 
„жива“ анионна полимеризация са органометални 
съединения на алкалните и алкалоземни метали. 
Първият, използван от Шварц инициатор, беше 
анион-радикалът на нафталина. По тази причина 
проф. Панайотов възложи на Цветанов, Рашков и 
Берлинова да изследват анион-радикалите на аро-
матни нитрили и кетони и тяхната инициираща 
способност за анионна полимеризация на метил-
метакрилат и циклични оксирани (етиленов ок-
сид, пропиленов оксид и др.). 
 Както се вижда, научната тематика на ЛПП 
беше избрана самомотивирано (curiosity driven 
research) поради любопитството на проф. Панайо-
тов за възможното заместване на анион-радикала 
на нафталина с други анион-радикали, носите-
ли на функционална група, като инициатори на 
анионна полимеризация и очакването да се по-
стигне контролирана анионна полимеризация с 
тяхна помощ. Неговите сътрудници, от своя стра-
на, изпитваха удоволствие от възможността за ре-
шаване на пъзелите от изследването. 
 Още тогава към колектива на ЛПП бяха 

НАУКА И ИНОВАЦИИ – РАЗМИСЛИ И СПОДЕЛЯНЕ 
НА ОПИТА НА ЛАБОРАТОРИЯ „ПОЛИМЕРИЗАЦИОННИ 

ПРОЦЕСИ“ ПРИ ИНСТИТУТА ПО ПОЛИМЕРИ – БАН



НАУKAТА	В	ПОЛЗА	НА	ОБЩЕСТВОТО

71НАУКА – кн. 4/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

отправяни критични забележки относно избра-
ната тематика, защото съвсем очевидно беше, 
че тематиката не е свързана с проблемите на 
действащата през 60-те – 80-те години промиш-
леност за получаване на полимерни материали. 
Колективът на ЛПП се интересуваше повече към 
работа „за разширяване на човешкото познание“, 
отколкото към създаване на технологии за нови 
производства и нова продукция. Такова поведение 
беше укоримо, защото държавната политика, 
както по време на социализма, така и до днес, 
за съжаление, се основава на постулата, че уче-
ните трябва да предлагат на бизнеса свои раз-
работки, а не ново знание, така характерно за 
високоразвитите страни. Получените резултати 
се публикуваха в престижни международни спи-
сания с импакт фактор и те ставаха достояние на 
учени по цял свят.
 Тъй като най-голямото научноприложно 
постижение на ЛПП, за което ще стане дума, е 
технологията за получаването на свръхвисоко-
молекулен полиоксиетилен (ВПЕО) и на негови 
производни, ще се спрем накратко върху циклич-
ните оксирани и техните полимери – полиетерите, 
или по-точно полиоксираните.
 Цикличните оксирани притежават триато-
мен пръстен с голямо напрежение (около 112 kJ/
mol), поради което лесно полимеризират по йонен 
механизъм:

 ІІ. От чисто научни изследвания към съз-
даване на оригинална технология
 ІІ.1. Иновация и/или итерация
 През 70-те години на миналия век беше 
проявен силен интерес към производството на 
свръхвисокомолекулен полиоксиетилен в свето-
вен мащаб. Основна причина беше надпреварата 
за въоръжаване на двата противникови блока – 
благодарение на така наречения ефект на Томс, 
ниски концентрации на ВПЕО във водна среда 
намаляват значително коефициента на триене 
на движещи се във вода предмети, т.е. плава-
телните съдове (например подводници) се движат 
по-бързо в присъствие на ВПЕО при една и съща 
мощност на двигателите. Само две големи хими-
чески компании (Юниън Карбайд, САЩ, и Суми-
томо, Япония) произвеждаха и продаваха на добра 
цена (монопол!) широка гама от ВПЕО с молекул-
ни маси от 100 000 до 8 000 000 g/mol. Този факт е 
лесно обясним: големите компании притежават 
най-конкурентните производства и имат воде-
ща роля за авангардни технологии в световен 
мащаб, защото те провеждат системни и пазар-
но обосновани научни изследвания, свързани 
със стратегически за производството цели. Това 
се дължи на пазарното търсене в остра конкурен-
ция, при което производителят непрекъснато се 
нуждае от нови знания и висококвалифицирани 
кадри, за да оживее в условията на жестока конку-
ренция.
 В бившия социалистически блок нямаше 
аналогични компании. Икономиката беше „пла-
нова“, поради което производителите нямаха ин-
терес към иновации и към финансиране на науч-
ни изследвания за създаване на нови продукти, а 
само стремеж към изпълнение на плана. Ще от-
бележим, че дори и сега, след вече 30 години 
„преход“, в страната ни има голям дефицит по 
отношение на „иновативни фирми“, а Бълга-
рия заема последното място по иновации в Ев-
ропейския съюз.
 Внедряванията бяха дело на т.нар. ведом-
ствени институти. Три ведомствени института 

 Първата научна представа и понятие за „по-
лимер“ е създадена след провеждането на серия от 
опити по анионна полимеризация на етиленов ок-
сид от прочутия немски учен Херман Щаудингер.
 Полимерите, получени чрез полимеризация 
на оксирани, са намерили много широко прило-
жение в различни сфери на стопанството, както е 
показано на Фигура 2.
 Ще споменем по-широката употреба на по-
лиоксираните в: производството на хартия; хра-
нителната индустрия; производството на бои и 
латекси; производството на миещи средства; при 
флокулационни процеси в индустрията и пре-
чистване на отпадни води, при производството на 
лекарствени средства и др.

Фигура 1. Структура на оксиранов пръстен

Фигура 2. Приложения на полиоксирани
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от Чехословакия и СССР нямаха успех в създа-
ването на технология за производство на ВПЕО. 
В България интересът към ВПЕО се появи едва 
след създадената от колектива на проф. Н. Виде-
нов (ХТМУ) технология за екструдиране на аз-
бесто-циментови  плоскости, която изискваше 
употребата на пластификатор, какъвто се явява 
ВПЕО. Виденов беше ръководител в Държавния 
комитет за наука и технически прогрес, поради 
което на колектива на проф. Панайотов, сиреч 
ЛПП, беше наредено от висш държавен орган 
със заповед да работи по създаване на техно-
логия за промишлено производство на ВПЕО. 
Съвсем очевидно е, че мотивацията за създаване 
на технологии беше коренно различна от тази на 
големите западни компании. Основният интерес 
на бившите социалистически предприятия и 
комбинати беше по-скоро подобряване на ста-
рите, добре известни технологии, като се търсе-
ха знания главно под формата на  технологич-
ни експертизи, които не изискват провеждане 
на системни и целенасочени научни изследва-
ния. Тези две различни стратегии на поведение и 
работа се определят като „итерация“ – изпълня-
ват се стари технологии с подобрения, и „инова-
ция“ – изобретяват се нови продукти или процеси, 
които създават висока добавена стойност. Както 
вече споменахме, в условията на пазарна иконо-
мика съгласно принципа за естествен подбор само 
адаптивната фирма, ползваща иновации, е способ-
на да оцелее, което не важеше за предприятията от 
„плановата“ държавна икономика.
 ІІ.2. Технологиите, свързани с природни-
те науки, са дело на специалисти, притежава-
щи солидни познания и способност да откриват 
случайно важни неща.
 Съвсем очевидно е, че изследването на при-
родата на анион-радикалите и тяхната способност 
да инициират анионна полимеризация не можеше 
да бъде обект на интерес за индустрията. Оказ-
ва се обаче, че придобитите знания и умения за 
синтез и боравене с органометални съединения 
и с разтвори на алкални и алкалоземни метали в 
неводна среда, както и опитът ни за изследване с 
подходящи методи на физико-химичните им свой-
ства ни помогнаха и допринесоха за успешното 
създаване на оригинална технология за получава-
не на ВПЕО.
 В периода 1978 – 1992 г. бяха получени и из-
питани три инициаторни системи на основата на 
калций, при което основният продукт е калциеви-
ят амид и негови производни:

1.  Продукт на взаимодействие на калций с 

нафталин.
2.  Продукт на взаимодействие на калций със 
стирен.
3.  Продукт на взаимодействие на калций с 
изопрен.

 Реакцията се провеждаше в течен амоняк 
в инертна среда. Нашите познания за взаимо-
действието между етерни молекули и алкални, 
респ. алкалоземни катиони, помогнаха за нами-
рането на най-подходящия състав на инициато-
ра. Известно е, че при реакции с ненаситени съ-
единения и калций в течен амоняк се получава 
калциев амид, солватиран от амонячни молекули 
– Ca(NH2)2.(NH3)4. Инициаторът е много по-ак-
тивен, ако се постигне пълно или частично ос-
вобождаване на солватната обвивка от амонячни 
молекули около калциевия йон. Друг съществен 
проблем беше, че калциевият амид, според начина 
на получаване, формира кристална тетрагонална 
(α) или кубична (β) фази, които притежават раз-
лична активност:

Фигура 3. Тетрагонална (α) и кубична (β) фази на 
калциев амид според начина на получаване

 Оказа се, че солватацията и кристалната фаза 
могат да се контролират чрез подходяща темпера-
турна обработка на инициаторната система и това 
води до значително повишаване на нейната ефек-
тивност.
 Полимеризационният процес протичаше 
в суспензия, като мономерът се разтваря в реак-
ционната среда, а полимерът се утаява под форма-
та на гранули. По този начин се постига ефективен 
топлообмен и контрол върху температурата на ре-
акцията. Същевременно се избягват допълнителни 
технологични манипулации. 
 В процеса на нарастване на полимерната ве-
рига в условията на суспензионна полимеризация 
е необходимо да се познава морфологията на об-
разуващите се полимерни частички – инициаторът 



се намира в центъра на полимерните частички, 
поради което трябва да се осигури свободна дифу-
зия на мономера и разтворителя до повърхността 
на инициатора за по-ефективна полимеризация и 
по-ефективен топлообмен:
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 В процеса на изготвяне на технологията 
беше необходимо да се съобразяваме с неподо-
зирани трудности и търсене на подходящи реше-
ния, като: постигане на ефективен топлообмен и 
по-точно контрол върху температурата на среда-
та; необходимост от пречистване и сушене на по-
лимера, като се избягва лесната му деструкция; 
поддържане на подходящ по размери и разпреде-
ление по размери състав на полимерните частич-
ки в процеса на нарастване на полимерните ве-
риги; избягване на отлагането на полимера върху 
стените на реактора и т.н. Тогава осъзнахме, че 
създаването на технологичен процес е свърза-
но с решаване на комплекс от задачи от мул-
тидисциплинарно естество. Очевидно е, че за 
внедряване на химични технологии е необходимо 
специалистите да притежават солидни познания 
не само в областта на химията, но и други науки, 
най-вече физиката и топлотехниката, но не на по-
следно място, и способност да се откриват слу-
чайно важни неща (на английски „serendipity“ 
– близко до нашия идиом „да ти светне“). Така 
например, в процеса на създаване на технологи-
ята открихме два, наглед маловажни фактора, без 
съобразяване с които производството нямаше да 
бъде успешно. През 1989 и 1992 г. Цветанов по-
сети Новосибирск и У-ши (Китай), където имаше 
изградени инсталации за производство на ВПЕО. 
И в двете инсталации обаче се получаваше ВПЕО 
под формата на големи и много твърди буци, кое-
то създаваше непреодолими трудности. Учудващо 

Фигура 4. Схема на структурата на полимерните 
частици и затрудненият достъп на мономера до цен-
търа на нарастване на веригата в условията на сус-
пензионна полимеризация

е, че руските и китайските изследователи не са 
могли да забележат („да им светне“!) поне един от 
двата, наглед несъществени фактори, след което 
те биха избегнали огромни трудности.

Фигура 5. Принципна схема на инсталацията за по-
лучаване на ВПЕО

 Въз основа на създадената технология през 
1982 г. на територията на НЕОХИМ Димитров-
град беше изградена инсталация за получаване на 
ВПЕО с капацитет 400 t/год. (търговска марка БА-
ДИМОЛ®) като България стана третата страна в 
света, произвеждаща ВПЕО. В продължение на 10 
години основен клиент беше бившият СССР. През 
периода 1994 – 1998 г. продукцията се изкупуваше 
главно от „Юниън Карбайд“. При разговор със съ-
трудници на американската фирма те споделиха, 
че са изследвали подробно получения в България 
ВПЕО и с удивление са разбрали, че използвани-
ят инициатор е оригинален продукт, който няма 
нищо общо с катализаторната система на „Юниън 
Карбайд“. Американският клиент прояви твърде 
високи изисквания за качеството на продукция-
та, което беше необичайно за производителите от 
НЕОХИМ, свикнали главно със необходимостта 
от „изпълнение на плана“.
 Произвежданият първоначално в НЕОХИМ 
продукт имаше следните недостатъци: молекулна-
та му маса се контролираше трудно и полимерът 
издаваше неприятна миризма на стирен и амоняк. 
Това го правеше слабо конкурентен за продажби 
в пазарни условия. През 1993 – 1994 г. Химком-
бинатът финансира проект „Нова катализаторна 
система за синтез на високомолекулен ПЕО-БА-
ДИМОЛ“, изпълняван от ЛПП, целящ усъвър-
шенстване на технологията чрез внедряване на 
подобрена инициаторна система. Благодарение 
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на проведените лабораторни опити в началото на 
1995 г. колектив под ръководството на Берлинова 
и Цветанов и с активното участие на д-р Николай 
Владимиров промени протокола за получаване на 
инициатора на инсталацията в Димитровград, с 
което използването на стирен отпадна и се пови-
ши ефективността на инициатора.
 Предимство на новия подход бе не само 
отстраняването на неприятната миризма на про-
дукта, но и намаляване на съдържанието на ос-
татъци от катализатора в полимера, както и нама-
ляване на натрупването на нежелани продукти в 
реакционния бензин. След въвеждането на новата 
инициаторна система производителността на ин-
сталацията нарастна, а качеството на продукцията 
отговаряше на повишените изисквания на новия 
клиент – купувач на БАДИМОЛ® след 1994 г..
 Важно е да се отбележи, че наши предвари-
телни изследвания (опити на проф. П. Петров), 
проведени през 2003 – 2005 г., показаха, че можем 
да предложим протокол, с помощта на който ини-
циаторната система може да достигне и дори да 
надмине показателите на „Юниън Карбайд“. За 
съжаление, след 2000 г. в България не се произ-
вежда ВПЕО, поради което е невъзможно реално 
приложение на намерените от нас нови високо-
ефективни инициаторни системи.
 ІІІ. Фотоомрежване на ВПЕО. Получаване 
на хидро- и криогелове.
 Фотоомрежването на ВПЕО е плод на слу-
чайно откритие, забелязано от нас през 1990 г. 
Първоначалното ни намерение беше да изслед-
ваме оптичния спектър на фолио от ВПЕО с цел 
идентифициране на ароматни съединения, вклю-
чени във веригата на полимера. След снемането 
на спектъра обаче се оказа, че фолиото вече не се 
разтваря във вода или в органични разтворители, 
а само набъбва. През 1991 г. с финансовата помощ 
на Фондация „Александър фон Хумболт“ Цвета-
нов работи 3 месеца в лабораторията на световно-
известния професор Ролф Шулц от Университета 
на Майнц за изясняване на намерения факт. Беше 
доказано, че може да се постигне ефективно (90 – 
95%) омрежване на ВПЕО, което може да се кон-
тролира от специфични добавки на фотоинициа-
тори и соли на алкални или алкалоземни метали.
 През 1993 г., след посещение и лекция в 
„Юниън Карбайд“ (Баунд Брук, САЩ) на Цвета-
нов беше предложено да представи проект, който 
би могъл да се финансира от фирмата. Фотоомреж-
ването на ВПЕО беше в основата на изготвения 
проект, който беше приет с голям интерес от фир-
мата, финансирала разработки на ЛПП в периода 

1995 – 1999 г. През 2001 – 2003 г. изследванията 
по фотомрежване продължиха в рамките на про-
ект с френската фирма „Вирсол“. Беше намерено, 
че ВПЕО се омрежва в смес с производни на це-
лулозата, което доведе до получаване на нови про-
дукти с потенциално приложение в медицината.
 Методът на фотоомрежване е лесно при-
ложим, не изисква скъпа апаратура и позволява 
преработката на полимера в поточна линия. След 
включването на проф. Петров в изследванията, 
бяха получени криогелове с помощта на напълно 
безвредния фотоинициатор водороден прекис и 
беше постигнато за пръв път омрежване на произ-
водни на целулозата при облъчване на замразени 
водни разтвори. Методът позволява получаването 
на многослойни хидрогелове и ефективно имоби-
лизиране на ензими, клетки, сребърни наночасти-
ци и др.
 ІV. Проекти с водещи фирми (Юниън 
Карбайд (САЩ), Вирсол (Франция) и СОНИ 
(Япония). Разширяване на кръгозора и създа-
ване на нови продукти на основата на ВПЕО.
 В периода 1994 – 2008 г. ЛПП изпълняваше 
проекти, финансирани от американска, френска 
и японска компания. Целта на изследванията 
беше намиране на нови материали на основата на 
ВПЕО. Интересно е да се отбележи, че „Юниън 
Карбайд“ не проявяваше интерес към патентова-
не на новите резултати и приемаше получените 
знания по-скоро като „ноу-хау“. Сътрудниците 
на тази фирма, известна с многобройните си па-
тенти, ни обясняваха, че те имат горчив опит на 
злоупотреба с техни патенти и затова предпочи-
тат да притежават резултати, които да остават във 
фирмата като „ноу-хау“. Японските им колеги от 
СОНИ обаче следваха класическия подход на па-
тентоване на всеки нов резултат.
 Изследванията на ЛПП до 2008 г. доведоха 
до създаването на три нови продукта, придружени 
със съответните технологични рецептури, пред-
ставляващи свръхвисокомолекулни съполимери с 
основен сегмент полиоксиетилен, които притежа-
ват съвършено нови специфични свойства и могат 
да намерят специализирано приложение. Идеите 
за получаването на новите продукти на основата 
на ВПЕО са резултат от съвместни обсъждания 
между българските учени и фирмените специали-
сти.
 1. Включване на къс хидрофобен блок от 
полиалкилен оксид към ВПЕО (Фигура 6):
 На схемата по-долу са показани обратими 
асоциативни хидрофобни взаимодействия във во-
ден разтвор на блоковия съполимер, вследствие на 
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което разтворът е с многократно по-висок виско-
зитет:
 Хидрофобизираният ВПЕО може да наме-
ри приложение като сгъстител при много емул-
сии, фини суспензии (бои и лакове), желирани
продукти и т.н.

 2. Включване на къси блокове от оксипро-
пилен, които затрудняват кристализацията на 
ВПЕО:

Фигура 6. Асоциативни взаимодействия във вода

 Сериозен проблем при използването на 
ВПЕО при производството на гъвкави фотоволта-
ични системи е лесната кристализация на полиме-
ра, което значително намалява дълготрайността 
на продукта. Замяната на ВПЕО с разработения 
от нас съполимер води до получаването на по-ка-
чествени и по-дълготрайни фотоволтаици.
 3. Включване на звена от глицидол към 
веригата на ВПЕО.
 По този начин по дължината на полимерна-
та верига се включват висящи хидроксилни групи. 
Това води до значително по-лесното разтваряне на 
ВПЕО във вода, което винаги е бил сериозен тех-
нологичен проблем, така и до функционализиране 
на полимера.
 И трите технологии представляват съвкуп-
ност от процеси, методи, принципи и правила, 
създадени на основата на придобити знания вър-
ху иницииращата способност на производни на 
калциевия амид и опита на учените в областта на 
анионната полимеризация и съполимеризация на 

оксирани. Съществено предимство на предлага-
ните технологии е, че те са лесно приложими, тъй 
като са съобразени с всички изисквания на произ-
водството на ВПЕО. 
 Екипът ни има готовност да осъществи ре-
ални подобрения и нови продукти на основата 
на съществуващата технология за получаване на 
ВПЕО: а) високоефективен инициатор; б) контрол 
върху размера на полимерните частички и плът-
ността им; в) принципно нова схема за сушене на 
продукта, без условия за термична и механична 
деструкция на макромолекулите; г) съполимери-
зация на етиленов оксид с други оксирани и по-
лучаване на широка гама от нови продукти. Бяха 
отправени конкретни предложения към две бъл-
гарски фирми без резултат. Основната причина за 
отсъствието на интерес, според нас, е много сла-
бият маркетингов опит на нашите производители 
и дори отсъствието на пазарно търсене.
 Изпълнението на договорите с фирми по ни-
какъв начин не отклони нашите дейности, свър-
зани с фундаментални  изследвания. Напротив, 
новоразработените полимери предизвикваха ин-
терес за разширяване обхвата на нашите познания 
извън рамките на конкретните задачи. Така напри-
мер, беше установена способността на съполиме-
рите, съставени от ВПЕО и къс хидрофобен блок 
от полиалкилен оксид да формират наноразмерни 
частици. Натрупаните първоначални знания по-
ложиха основите на редица научни изследвания 
върху агрегирането на амфифилни полиетерни съ-
полимери във водна среда и получаването на на-
норазмерни агрегати с разнообразна архитектура 
и състав. В резултат на придобития опит, наскоро 
бе разработен и регистриран като полезен модел 
„Състав на водоразтворима форма на тополов 
прополис“. Накратко, с помощта на биосъвмести-
ми полиетерни съполимери, одобрени за употреба 
в храни и лекарства, е постигнато разтваряне на 
всички липофилни биоактивни съставки на про-
полиса във вода, в отсъствие на спирт или други 
разтворители. През 2019 г. беше подписан лицен-
зионен договор с българска фирма за производ-
ство на хранителна добавка, разработена на базата 
на полезния модел.
 V. Защо изоставаме?
 Преди време институтите на БАН бяха 
престижно място за реализация на младите спе-
циалисти. Най-способните ученици постъпваха 
в университети за обучение по инженерни науки, 
химия, физика и математика. Това са дисциплини 
с голямо натоварване на учебния процес и полага-
не на много усилия за усвояване на учебния мате-
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риал, но точно тези специалности са много важни 
за функционирането на промишлеността.
 Сега младите хора предпочитат далеч по-ле-
ки специалности. Тяхната мотивация е съвсем 
друга: лесно следване и високи заплати. По тази 
причина университетите бълват икономисти, пра-
висти, специалисти по „човешки ресурси“ и др.
 Действителността у нас е в пълен разрез с 
Лисабонската стратегия, която предвижда иконо-
миката на Европейския съюз да използва все 
повече знания за постигане на по-висок иконо-
мически растеж. Изследователската дейност не 
е приоритет на държавата и частния сектор. При-
ватизацията остави голяма част от индустрията в 
ръцете на ловки „играчи“, които са много далеч от 
реалното производство, технологиите и маркетин-
га. Много тревожно е ниското равнище на търсе-

не на знания от бизнеса. Изглежда в нрава ни е 
вкоренено незачитане на хората на умствения 
труд. Не разбрахме, че напредналите нации отдав-
на са възприели да градят икономика на знанието. 
Намаляването на способността на населението да 
създава и използва знания се дължи както на де-
мографската криза, така и на лошото образование 
и масовото напускане на страната на висококвали-
фицирани специалисти.
 Може ли да се създаде интелигентно про-
тиводействие на тази пагубна за самата Бълга-
рия тенденция? В известна степен „изтичане-
то на мозъци“ може да се намали, ако младите 
хора се чувстват забелязани, ако са оценени и 
виждат реална перспектива за развитието си.
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for dye sensitized solar cells. The specific peculiarities of industrial oriented research carried out for Bulgarian and 
world-class companies are discussed as well.
Key words: fundamental research and business; high-molar-mass poly (ethylene oxide) production; photo-cross-
linking; hydrogels and organogels; nonionic associative thickeners. 
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НАИМ – БАН

ОТ НАРОДЕН МУЗЕЙ ДО НАЦИОНАЛЕН 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАЖНАТА РОЛЯ НА ЕДНА 
ИНСТИТУЦИЯ В ОПАЗВАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОТО НИ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 Идеята за „български музеум“ се ражда още 
преди Освобождението, когато редица наши вид-
ни общественици, чертаейки бъдещето на Държа-
вата, не пропускат да отделят място за културни 
институции. Замисълът за създаване на общодос-
тъпен музей е пряк израз на необходимостта от 
национално самоутвърждаване и се вписва пъл-
ноценно в духа на епохата. Конкретни задачи за 
осъществяването на идеята си поставя Българско-
то книжовно дружество в Браила. Още при осно-

ваването му през 1869 г. в Устава е записано, че „...
Дружеството ще гледа да си прави сбирки от разни 
стари български и чужди книги, ръкописи, пари 
и други подобни  знаменитости, които ще съста-
вляват старинний кабинет, неотлъчим от библи-
отеката“ [6, c. 11]. Скоро след Освобождението, 
през 1879 г., при Временното руско управление 
се създава Публична библиотека и музей. Заслу-
ги за това имат княз А. М. Дондуков-Корсаков, П. 
В. Алабин, А. К. Паул, В. Друмев, д-р Ив. Шиш-
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манов, но най-важна е ролята на М. Дринов и К. 
Иречек. Според А. Протич инициативата за музея 
е била дадена от Марин Дринов и реализирана от 
тогавашния министър на народното просвещение 
Митрополит Климент [4]. Основен принос за раз-
витието на музейната институция има Константин 
Иречек (1880 – 1883), тъй като на него се дължи 
„проектирането и оформянето на първоначалната 
ѝ концепция“ [7, c. 11]. Той разработва и публи-
кува първата програма за откриване, съхраняване 
и експониране на  паметниците по българските 
земи, наречена „Упътване за събиране географи-
чески и археологически материали“. В доклада си 
до княз Александър II от 1880 г. К. Иречек изказва 
своето мнение как трябва да бъде уреден музеят, 
на какви отдели трябва да се раздели, какво тряб-
ва да включват сбирките към тях и подчертава, че 
„...се изисква пространно място, дето да могат тия 
неща да се изложат хубаво, за да може всеки ро-
долюбец да се запознае по-отблизо с Отечеството 
си и всеки чужденец да си състави ясно и добро 
понятие за България и българите“ [2, c. 324]. 
 През времето на съвместното съществува-
не на двете институции в музея постъпват голямо 
количество предмети, но все още няма система за 
събирането им. В статията си за възникването на 
музеите Велико Йорданов привежда редица при-
мери как отделни граждани или държавни инсти-
туции изпращат в библиотеката различни „старин-
ни“ предмети [2, c. 317 – 360]. „Сотир Бошнаков, 
от Цариброд, донесъл за археологическата сбирка 
при библиотеката една „вехта“ статуя, а Зиновий 
Петров, инспектор на Трънския учебен окръг, из-
пратил чрез Министерство на народното просве-
щение, по списък, монети и статуи, намерени на 
разни места в неговия окръг“. Музейната сбирка 
се допълвала и чрез откупки от страна на Минис-
терството на народното просвещение. В рапорт от 
20 юни 1882 г. Управлението на Народната библи-
отека се обръща с молба към Министерството да 
им бъдат отпуснати авансово средства за откупки 
от бюджета за 1883 г., тъй като често идвали лица, 
които носели разни стари монети –  златни, сребър-
ни и медни, както и други неща, но управлението 
било принудено да ги връща, защото нямало в бю-
джета суми за музейна сбирка. В рапорт от 12 май 
1883 г. управата на Народната библиотека съобща-
ва, че поради предприетите нашироко строителни 
работи често „стават доста сериозни разкопки“ 
при които се откриват „разни древности, скъпи 
по стойност и важни по археологическо значение, 
които могат да хвърлят ярка светлина върху исто-
рията на София и народната ни история“ [2, c. 328 

– 329] и моли Министерството да отпусне сума за 
заплата на „един надзирател“, който да наглежда 
местата, където се извършват строителни работи, 
„защото на последнята (Народната библиотека) е 
обидно да научава от частни лица, че там и там 
са били изкопани такива или онакива древности, 
че се похитили и пр.“ [2, c. 329]. По този начин се 
поставя началото на истинското оформяне на му-
зейна сбирка и се хвърля мост към създаването на 
нормативна база за опазване на старините. Първия 
акт в тази насока са Временните правила за науч-
ни и книжовни предприятия от 1888 г. През 1889 
г. Народното събрание гласува Закон за издирване 
на старините, който почти не се различава от тях 
[7, c. 11]. С него се регламентира собствеността на 
Държавата върху всички „старинни предмети“ и 
„неподвижни старини“. Уреждат се въпросите за 
получаване на позволение за издирване на стари-
ните и размерите на възнагражденията, които се 
изплащат при предаването им. Забранява се из-
носът на предмети от страната без разрешение на 
Министерство на просвещението, а при регистри-
ране на нарушение, те се изземат. 
 През 1892 г. Народният музей се обособява 
като самостоятелна културна институция. Указът 
на княз Фердинанд от първи януари 1893 г. прак-
тически утвърждава статута ѝ със самостоятелен 
бюджет и печат. Министерство на народното про-
свещение „прикомандирова“ Вацлав Добруски 
(1858 – 1916) (Фотос 1) да изпълнява длъжността 
директор на музея и задължава директора на На-
родната библиотека да предаде по списък всички 
предмети [2, c. 317 – 360]. Природонаучната ко-
лекция се предава на Университета, а другите ма-
териали се групират в три сбирки – Старовековна, 
Нумизматична и Етнографска. Музеят е настанен 
през 1900 г. в т.нар. Буюк джамия (Фотос 2), къ-
дето се намира и днес. През 1912 г. е обявен кон-
курс за сграда на Народния музей, Народната биб-
лиотека и Етнографския музей на мястото между 
Цариградската, Аксаковската, Княжевската улица 
(днес ул. „6 септември“) и Раковския булевард [5, 
c. 43]. Евлоги и Христо Георгиеви даряват сред-
ства, но проектът остава нереализиран.
 Първата експозиция на Музея е открита на 
18 май 1905 г. в присъствието на княз Фердинанд, 
министри и други лица със заслуги в българска-
та история. По това време министър на народната 
просвета е Иван Шишманов. „Модерните му за 
късния ХІХ век музеоложки възгледи“ [7, c. 11] 
и очевидната му ерудираност са предпоставка за 
правилното ръководене процеса на изграждане 
на музейната институция. Именно той  команди-
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рова многократно Андрей Протич (1875 – 1959) и 
Богдан Филов (1881 – 1944) в различни европей-
ски страни, „за да се запознаят с организацията и 
законовите уредби на музеите и системата за опаз-
ване на наследството“ [7, c. 11].

Фотос 1. Вацлав Добруски, 1893 г.

Фотос 2. Буюк джамията, нач. на ХХ в.
 Обогатяването на сбирките и разширяването 
на изследователската дейност налагат промени в 
организацията на работата. Те са регламентирани 
с приетия през 1909 г. Закон за народното просве-
щение. В него се дефинират ясно функциите на 
музея и се определя новото му устройство. Спо-
ред чл. 379 той вече включва четири отдела – Ста-
ровековен, Средновековен, Нумизматичен и Худо-
жествен [1, c. 10]. Преди това, през 1906 г. се е 
отделил Етнографският фонд, заедно с архива на 
българското Възраждане, които дават началото на 
Етнографския музей в София. В закона е вписано, 
че от сбирките е „свободен да се ползва безплатно 
всеки, без разлика от занятие, пол и народност по 
установения в музея ред“. През 1909 г. е утвърден 
Временен правилник на Народния археологиче-
ски музей. 
 Постът директор на Народния археологиче-
ски музей се поема през 1910 г. от Богдан Филов 
(1910 – 1920). Благодарение на неговата лична 
международна известност се активизират и раз-

ширяват връзките на институцията с музеи в чуж-
бина. Той пръв въвежда традицията да се пишат 
публични отчети на Музея, като по този начин се 
поставя началото на обществена отчетност [1, c. 
12]. Следва плеяда от видни общественици, които 
са заемали длъжността директор на Музея: Анд-
рей Протич (1921 – 1928), Рафаил Попов (1929 – 
1938), Иван Велков (1938 – 1944), по времето на 
когото са пристроени двете крила към сградата 
на Буюк джамия, Никола Мавродинов, при чието 
управление се образува институцията – Археоло-
гически институт с музей и е включена в рамките 
на Българска академия на науките.
 Най-ранните изложби на Музея представят 
живописни творби, но тази тенденция се променя 
през 30-те години на ХХ в. Запазен е протокол от 
заседание на Музейния съвет от 26 юни 1933 г., на 
който е взето решение при Народния музей да се 
образува фонд „Археологически изложби“, който 
да популяризира „народните старини“ [3, c. 93]. 
Изработва се правилник на този фонд, който е ут-
върден със Заповед № 851 от 8 март 1934 г.
 Първата голяма временна археологическа 
изложба е представена по повод Първата научна 
сесия на Археологическия институт през 1950 г. 
[3, c. 97]. Представени са материали от археоло-
гически разкопки през 1948 – 1949 г. от Караново, 
Русе, Малък Преславец, Аполония, Севтополис, 
Плиска и т.н. Написани са гръмки слова за „ма-
териалистическата историческа наука“ [3, c. 98]. 
Следват изложбите „Бит и култура на докласово-
то и раннокласовото общество в България“ през 
1951 г. и „Стари български надписи“ през 1963 г.
 Изложбата „Тракийско изкуство“, станала 
ядро на всички последвали изложби на тракий-
ски паметници, е организирана за пръв път през 
1972 г.  под ръководството на Иван Венедиков. 
Към нея е издаден каталог. Тя е представена в Со-
фийска градска галерия. През 1976 г. е показана и 
в Археологическия музей. През 1979 г. е първо-
то пътуване на изложбата в чужбина – в Париж, а 
впоследствие и в Япония [3, c. 99].
 През 1974 г. начело на Комитета за изкуство 
и култура застава Людмила Живкова и започва 
интензивен обмен на изложби. Някои от най-из-
вестните, гостували у нас, са: „Скитско изку-
ство“ (1975), „3000 години мексиканско изкуство“ 
(1976), „Келтско изкуство в Галия“ (1977), „Бал-
тите, северни съседи на славяните“ 1978 г., „Из-
куството на ацтеките“ 1978 г., „Гръко-илирийски 
съкровища от Югославия“ (1979), „Златото на Ел-
дорадо“ (1980), „Изкуството на викингите и техни-
те предшественици“ (1980), „Римски съкровища 



от Рейнската област“ (1980 – 1981), „Древноеги-
петско изкуство“ (1981 – 1982)  и т.н. Организи-
рани са и представени редица български изложби 
в чужбина. Изложбата „Троя – Тракия“, организи-
рана съвместно с Музея за пра- и ранна история в 
Берлин, е показвана също и в Москва, Ленинград, 
Ротердам. „Художествен бронз от Римската епоха“ 
е представена през 1984 г. в Будапеща, а след това 
и в Дамаск, Делхи, Берлин. През 90-те години на 
предходния век и началото на настоящия са орга-
низирани поредица от добре представени и много 
успешни изложби.
 Последното десетилетие за Националния ар-
хеологически музей бе също много ползотворно. 
Успешно бяха реализирани големи самостоятелни 
тематични изложби. Активната им подготовка 
от концепцията до реализацията, включително 
консервацията и реставрацията, и утвърдената 
традиция да се издава научен каталог, изискваше 
участието на разширени екипи от специалисти от 
всички звена на Института. 
 Националната изложба „Българска архе-
ология“ (Фотос 3) се провежда последователно 
вече дванадесет години. В нея чрез находките и 
богатия илюстративен материал се представят ре-
зултатите от проучванията през изминалия архео-
логически сезон. В тези изложби винаги се пред-
ставят най-интересните археологически открития, 
както и някои от най-впечатляващите находки от 
изминалия сезон.
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 В края на 2013 г. в Националния археоло-
гически музей бе показана и една от най-впечат-
ляващите, организирани в България през послед-
ните 20 години изложби – „Непреходен отпечатък 
в историята. Съкровища от гръцките музеи“, ре-
ализирана в рамките на международен проект, 
ръководен от Националния археологически музей 
и Нумизматичния музей в Атина, в който НАИМ 

– БАН участва съвместно с още седем от водещи-
те музеи в Гърция и с Археологическия музей в
Пловдив. В продължение на 3 месеца в Централ-
ната зала на музея бяха представени 202 изключи-
телни паметници на античната култура, повечето 
от които за първи път напускат територията на 
Гърция. Изложбата бе широко отразена в българ-
ските медии и привлече голям брой посетители.
 През 2014 г., във връзка с 1000 годишни-
ната от смъртта на цар Самуил († 06.10.1014), 
НАИМ – БАН организира изложба „Цар Самуил 
(†1014), в битка за България“, в която участваха 
редица музеи от страната. Акцент в изложбата бе 
филм, който даде възможност на посетителите да 
си припомнят славната история на този български 
цар и драматичния завършек на живота му. Из-
ложбата бе съпътствана от каталог на български 
и английски език и детска книжка. В рамките на 
същата инициатива бе разработването, организи-
рането и разпространението на двуезична постер-
на изложба „Ненадминат по сила, ненадминат по 
храброст“, съвместно с Центъра за славяновизан-
тийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. Тя бе 
показана в редица градове в България, а също и в 
чужбина.
 Oсобено важна за НАИМ – БАН бе 2015 го-
дина. Тогава бяха реализирани няколко от най-зна-
чимите изложби в чужбина с експонати от На-
ционалния археологически музей. Една от тях бе 
проектът на НАИМ – БАН, свързан с българска-
та изложба в музея „Лувър“  в Париж – „Епопея 
на тракийските царе. Археологически открития 
в България“. Шедьоври на тракийското изкуство 
бяха показани по един забележителен начин. В 
Националния археологически музей бе реализира-
на реципрочната изложба „Сребро от Лувъра. Съ-
кровището от Боскореале“, както и съпътстваща я 
изложба „Римската вила при Чаталка. Богатството 
на един тракийски аристократ“. В организацията 
и провеждането на тази изложба участваха голям 
брой учени и служители на НАИМ – БАН, като 
един от четиримата куратори бе доц. д-р Милена 
Тонкова, ръководител на Секцията за тракийска 
археология. Изложбата бе съпътствана от издава-
не на каталог, както и предшествана от издаването 
на специален брой на френското археологическо 
списание „Dossier d’archeologie“, изцяло с мате-
риали за тракийската археология. Организирана 
бе и конференция в Париж, която бе посветена 
на Одриското царство. Отзвукът за изложбата във 
френските и западноевропейските медии бе много 
положителен.
 Основен акцент на успешно завършила-

Фотос 3. Афиш на изложбата „Българска археология 
2014“
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та изложба в Лувъра бе великолепната бронзова 
портретна глава на Севт ІІІ (Фотос 4) – един от 
най-важните експонати на Националния археоло-
гически музей. Този световно значим археологи-
чески паметник участва през 2015 г. и в изложбата 
„Власт и патос: Бронзова скулптура от елинисти-
ческия свят“ в музея Джон Пол Гети, Лос Андже-
лис, където бяха представени едни от най-важните 
и интересни бронзови творби от елинистическата 
епоха.

Фотос 4. Бронзова портретна глава на 
Севт ІІІ  ( IV – III в. пр.н.е.)

Фотос 5. Вълчитрънското съкровище (II пол. на II 
хил.)

 През 2015 г. централно място в междуна-
родната изложбата „Легендата на златото“, пред-
ставена в Националния музей за западно изкуство 
в Токио, Япония, заемаше едно от най-големите 
златни съкровища – златното съкровище от късна-

та бронзова епоха, открито през 1925 г. в с. Вълчи-
трън, Плевенско, част от основната експозиция на 
Националния археологически музей. След пред-
ставянето им в Токио, експонатите от изложбата 
„Златната легенда“ бяха показани и в Музея на из-
куството, префектура Мияги, гр. Сендай, и в Му-
зея на изкуството, префектура Аичи, гр. Нагоя.
 Следващата, 2016 г., също бе резултатна 
за Националния археологически музей. НАИМ 
– БАН успешно организира самостоятелно още 
една изложба в чужбина –  „Блясъкът на Изтока 
– Християнско изкуство от България“, в манасти-
ра Клостернойбург, Виена, Австрия. Изложбата 
показа над 130 експоната от фондовете на НАИМ 
– БАН и имаше за основна цел да запознае цен-
тралноевропейската публика с основни аспекти 
от историята на възникването и утвърждаването 
на християнската религия в българските земи, в 
широките хронологически рамки между IV – XIX 
в., както и да популяризира ролята на България 
и българското културно-историческо наследство 
като част от общоевропейското християнско изку-
ство и ценности.
 Изложбата „Първото злато. Ада тепе: 
най-древният златодобивен рудник в Европа“, 
проведена през 2017 г. в Музея на историята на из-
куството във Виена, Австрия, бе един от най-зна-
чимите научни продукти на НАИМ – БАН за по-
следните години. Тя бе част от проекта „Златният 
път на Балканите през бронзовата епоха – Златото 
от Ада тепе: производство и разпространение“ 
между НАИМ – БАН и Института за ориенталска 
и европейска археология при Австрийската ака-
демия на науките, по който три години български 
и австрийски археолози и интердисциплинарни 
специалисти анализираха съвместно резултатите 
от дългогодишните пручвания на златодобивния 
рудник Ада тепе близо до гр. Крумовград. Излож-
бата бе и първата по рода си, която НАИМ – БАН 
реализира извън пределите на България. Предста-
вено беше развитието на металургията през брон-
зовата епоха (от втората половина на III хил. пр. 
Хр. до 13 в. пр. Хр.) и по-конкретно, изработката 
на предмети от злато и бронз и тяхното място в 
социалния и религиозния живот на хората, оби-
тавали българските земи. Единственият досега 
известен рудник от бронзовата епоха за добив на 
благородни метали в Европа, Ада тепе, заемаше 
основно място в изложбата. В организацията и 
провеждането и на тази изложба участваха голям 
брой учени и служители на НАИМ – БАН, като 
куратори на изложбата от българска страна бяха 
доц. д-р Христо Попов и доц. д-р Стефан Алексан-
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дров от Секцията по тракийска археология. Само 
за три месеца и половина изложбата бе посетена 
от над 120 000 души, което е над 2 пъти повече от 
средната статистика за временни изложби в Музея 
на историята на изкуството във Виена.
 След завръщането в България тази излож-
ба бе използвана за основа на нова, но вече близо 
два пъти по-голяма временна експозиция „Злато 
и бронз. Метали, технологии и контакти в Източ-
ните Балкани през бронзовата епоха“, която бе 
показана на българската публика в Националния 
археологически музей. Вдъхновена от представе-
ната в Австрия изложба, това бе най-голямата спе-
циализирана експозиция, посветена на бронзовата 
епоха на Балканите, организирана и представяна 
у нас, и една от най-мащабните изложби, които е 
организирал НАИМ – БАН в последните години. 
Изложбата включваше над 600 предмета, които 
показваха ролята на източните части на Балкан-
ския полуостров като кръстопът за обмен на идеи, 
технологии и суровини, където се срещат основни 
култури на древния свят – Егейско-анатолийски 
култури, Източнохалщатски културен кръг, Север-
но Причерноморие и др., и в частност, ролята на 
българските земи като важен източник на сурови-
ни през бронзовата епоха. 
 През 2017 г., плодотворното сътрудничест-
во между НАИМ – БАН и Музея на историята на 
изкуството във Виена позволи да бъде представе-
но в Националния археологически музей златното 
съкровище от Надсентмиклош – едно от най-го-
лемите и представителни ранносредновековни съ-
кровища в Югоизточна Европа. Изложбата „Злат-
ното съкровище от Надсентмиклош“ бе повод за 
гордост и кулминация на всеотдайния и целенасо-
чен труд на екипа на НАИМ – БАН. Съпътстваща-
та изложба –  „Езическа България: Власт и обще-
ство“, представи бита и културата на българските 
първенци в първите 200 години от създаването на 
българската държава, през които България се на-
лага като сериозен политически фактор в района. 
Този период съвпада със събирането и депонира-
нето на златното съкровище от Надсентмиклош. 
 През 2017 г. във връзка с проведения XIII-ти 
Международен конгрес по тракология – най-голе-
мия научен форум в областта на изследванията на 
тракийската древност, беше подготвена изложба 
„Среброто на траките“, която показа в Истори-
чески музей „Искра“ – Казанлък. В нея бяха пока-
зани някои от най-представителните експонати от 
фондовете на НАИМ – БАН. В изложбата се пред-
ставиха част от високохудожествените изделия 
на тракийската торевтика и ювелирство – съдове, 

накити и украси за конска амуниция, изработени 
от сребро. Изложени бяха някои от най-важните 
находки, станали известни преди повече от век – 
предметите от Брезово, Радювене и Синдел, пре-
върнали се в един от основните поводи за бурното 
развитие на научните изследвания на тракийската 
древност, както и за трайния интерес към нея, как-
то от научните среди, така и от широката общест-
веност.
 Само преди няколко месеца беше открита 
изложбата „100 години Требенище“ в Археологи-
чески музей на Северна Македония, Скопие (Фо-
тоси 6 и 7). Тя се реализира по договор между Ми-
нистерство на културата на Република България и 
Министерство на културата на Република Северна 
Македония за организиране на съвместна изложба 
и е резултат от двегодишни усилия на голям брой 
учени и специалисти от НАИМ – БАН, Национал-
ния институт Археологически музей на Северна 
Македония и Народния музей на Белград. Излож-
бата бе предшествана от подписването на дву-
странни споразумения между трите балкански ин-
ституции за международно сътрудничество. Чрез 
тях бяха обединени усилията за съвместна работа 
в името на приятелските отношения между наши-
те страни в областта на културното и историческо-
то наследство и научните изследвания, а повод бе 
стогодишнината от откриването на некропола при 
с. Требенище. 

Фотос 6. Откриване на изложбата „100 години Тре-
бенище“ в Скопие

Фотос 7. Екипът, разработил изложбата „100 години 
Требенище“, пред Археологическия музей в Скопие
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 Изложбата в Скопие има изключително зна-
чение, тъй като за първи път бяха представени 
почти всички находки от този важен в историче-
ско отношение некропол. През следващите две 
години изложбата ще гостува в Белград и София. 
Експозицията се придружава от богато илюстри-
ран каталог на английски език с текстове на учени 
от трите държави.

 Активната научна и музейна работа на уче-
ните и специалистите от НАИМ – БАН през по-
следните години позволи да се реализират успеш-
но редица тематични изложби, които се превърнаха 
в значими културни и научни събития. Успехът на 
тези изложби, представяни както в Националния 
археологически музей, така и в страната и в чуж-
бина, показва, че НАИМ – БАН като научна ин-
ституция, специализирана в популяризирането на 
миналото на днешните български земи, продължа-
ва да разширява влиянието си както на родна земя, 
така и като желан научен партньор в рамките на 
Европейския съюз и извън него.
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FROM NATIONAL MUSEUM TO NATIONAL ARCHAEOLOGICAL MUSEUM – 
THE IMPORTANCE OF AN INSTITUTION IN PRESERVING AND PRESENTING 

THE ARCHAEOLOGICAL CULTURAL HERITAGE
Petia Penkova, Krastyu Chukalev

Abstract
 The idea of a „Bulgarian museum“ was born before the liberation from Ottoman rule. A Public Library & 
Museum was founded during the temporary Russian rule thanks to Prince A. M. Dondukov-Korsakov, P. V. Alabin, 
A. K. Paul, V. Drumev, Dr. I. Shishmanov and most of all to M. Drinov and K. Jireček. In 1893 the People’s Museum 
was established as an independent institution by a royal decree of Prince Ferdinand I. The first exhibition of the 
Museum was opened on the 18th May, 1905. The first major temporary archaeological exhibition was presented 
during the first conference of the Archaeological Institute in 1950.
 Recently, the intensive research and museum work of researchers and specialists at NAIM – BAS resulted in 
a number of themed exhibitions that have proven themselves to be significant cultural and scientific events. Their 
success while on display at the National Archaeological Museum as well as at other museums in the country and 
worldwide proves that NIAM – BAS, as a research institute specialized in popularizing the ancient past of present-
day Bulgaria, continues to expand its influence as a desired research partner in Bulgaria as well as internationally 
within the EU and around the world.
Key words: museum, archaeology, history, exhibitions, important persons, cultural heritage

Фотос 7. Сградата на НАИМ днес



НАУKAТА	В	ПОЛЗА	НА	ОБЩЕСТВОТО

83НАУКА – кн. 4/2019, том XXIX
Издание на Съюза на учените в България

Д-р Силвия Найденова, 
директор на Централната библиотека на БАН

ЦЕНТРАЛНА БИБЛИОТЕКА НА БЪЛГАРСКАТА 
АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – 

МИНАЛО, СЪВРЕМИЕ И БЪДЕЩЕ

  Централната библиотека на Българската 
академия на науките е първата научна библиотека 
в България, създадена едновременно с Българско-
то книжовно дружество като негова книжна сбирка 
през м. октомври 1869 г. в град Браила, Румъния. 
В неговия първи Устав е отбелязано важното мяс-
то на библиотеката в дейността на БКД: „Друже-
ството ще си има библиотека, която ще се обо-
гатява постепенно, като изпърво ще  набавя по 
едно тяло от такива именно списания и вестници 
и пр. на разни езици, от които ще има нужда за 
пълното извършване на своите действия и дела, 
както и такива, в които се говори за българския 
народ и отечество“ [5, с. 15]. В продължение на 
150-годишната история на Библиотеката членове-
те на БАН дават своя принос, за да се изгради и 
утвърди тя като национален център за книжнина 
и като информационна база за фундаментални и 
приложни изследвания. 
 Първата българска научна библиотека се из-
гражда по пътя на широко дарителско движение 
и международен обмен на издания. Нейната исто-
рия преминава през няколко етапа:
 Браилският период на библиотека започва 
през 1869 г. и завършва през 1878 г. по време на 
Освободителната война. Книжният фонд на Биб-
лиотеката при БКД в Браила наброява 4026 т. От 
тях 2761 т. са книги и 1265 т. периодични издания. 
С тази равносметка завършва началният етап от 
историята на първата българска научна библиоте-
ка.  
 Възраждането на библиотеката при БКД в 
новоосвободеното отечество е свързано най-тясно 
с името на проф. Марин Дринов. Предаването на 
книгите, списанията и другите библиотечни доку-
менти става на 7 юли 1879 г. в Браила по образцо-
ви библиотечни правила. Така от 1881 г. започва 
истинският следосвобожденски период на БКД – 
в столицата на свободна България.
 В дружествената библиотека времето от 
1879 – 1911 г. е белязано от липсата на квалифи-
циран персонал, който да се ангажира с нейните 
дейности.
 Последващото развитие на първата научна 

библиотека на България е неразривно свързано с 
развитието на БКД, преобразувало се в БАН.
 С това започва новият етап от развитието 
на Българската академия и нейната библиотека. 
Структурата на Академията се разгръща в три 
клона по различните отрасли на знанието.
 През 1911 г., след преобразуването на БКД 
в БАН, библиотеката се преименува в Библиотека 
на Българската академия на науките. През съща-
та година се въвежда задължително депозиране 
в Библиотеката на трудовете или на техни отпе-
чатъци на всички членове на БАН. Така библи-
отечният фонд нараства на  7460 т. Определен е 
първият нещатен библиотекар Щерьо Джаванаков 
със задача да организира каталозите. Първият ща-
тен библиотекар в Библиотеката е писателят Рачо 
Стоянов (1883 – 1951), назначен през 1915 г.  Не-
гов доброволен помощник е писателят Добри Не-
миров. Ролята на академичната библиотека като 
помощник в научната дейност се разгръща, когато 
Академията се премества в нова и по-удобна сгра-
да на пл. „Народно събрание“. След Рачо Стоянов 
длъжността „завеждащ библиотеката“ се заема 
последователно от Харитина Пеева–Борова и 
Александър Панчев. За библиотекар е назначена 
Рада Букурещлиева от Народната библиотека, а 
като специалист–каталогизатор е привлечена Бо-
жана Божинова-Троянова от Библиотеката на 
Софийския университет.
 Благодарение на тях ценните ръкописи 
и целият библиотечен фонд на БАН е запазен 
непокътнат по време на бомбардировките през 
1944 г.
 В периода 1911 – 1944 г. Библиотеката при 
БАН се утвърждава като важно помощно звено, 
което обслужва с научна литература най-висшите 
в страната научни институции: Българската акаде-
мия на науките и Софийския университет. Освен 
това тя осигурява широко развитие на междуна-
родните връзки на БАН, изгражда библиотечни 
сбирки и колекции с научна значимост, поощрява 
дарителското движение, създава каталожна сис-
тема, организация на фондовете и обслужване на 
вътрешни и външни читатели. 
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 Централната библиотека събира и съхраня-
ва ценни издания и сбирки от българската възрож-
денска книжнина и от чужди автори, посветили 
трудове на българската история, език, фолклор, 
етнография. Те постъпват като дарения от родо-
любиви българи и славянски дружества или се за-
купуват с оскъдни средства на Дружеството. Тези 
издания са неоценими не само като историческо 
наследство, те са извор за научни изследвания и 
будят чувство на патриотична гордост от богатата 
духовност на българина [2].
 В преломното време след Втората световна 
война директор на Библиотеката на БАН става 
най-големият български библиограф академик 
Никола Михов (1877 – 1962), който я съхранява 
напълно при новите, изключително сложни усло-
вия.   
 1947 г. е важна година от историята на биб-
лиотеката на БАН, защото тогава тя придобива 
права на депозитна библиотека за националната 
издателска продукция и се поставя начало на из-
граждане на специалните библиотеки към акаде-
мичните институти. Библиотеката получава статут 
на Централна библиотека и се поставя начало на 
централизирано комплектуване и каталогизация. 
Пристъпва се към изграждане на централни азбуч-
ни и систематични каталози. Централната библи-
отека получава права на Научен институт на БАН 
в областта на библиотекознанието и специалната 
библиография от 1949 г. След 1944 г. от една ака-
демична библиотека, свързана с основаването на 
БКД и прерастването му в БАН, се създават биб-
лиотеки на нововъзникналите институти на БАН, 
които заедно с Централната библиотека образуват 
единна библиотечна мрежа. Въпросът за създава-
нето на библиотечната мрежа на академията е 
поставен през 1947 г. Нейното пълно изграждане 
се осъществява   постепенно за период от 30 го-
дини. През 1951 г. се създава отдел „Институтски 
библиотеки“, сега сектор „Специални библиотеки 
на ПНЗ“, чиито функции са да осъществяват ко-
ординационна и консултанска дейност за библио-
течните специалисти в академичната библиотечна 
мрежа. Централната библиотека се задължава да 
създаде библиотека към всяко структурно звено 
на БАН и да обедини всички библиотеки в единна 
система. Тя поема комплектуването, обработ-
ката, финансирането, международния книго-
обмен и ги извършва централизирано в полза 
на институтските библиотеки. Поставя се нача-
лото на система от каталози. Поддържат се цен-
трални азбучни и систематични каталози, което 
улеснява обслужването на научните работници от 

различните институти на БАН и специалистите от 
цялата страна. Този период от историята на Цен-
трална библиотека е най-важният за нейното ук-
репване  и утвърждаване като голяма научна биб-
лиотека в българското библиотечно дело [4].
 След 1970 г.  настъпва преломна година за 
цялото библиотечно дело в страната. С постано-
вление на МС №2 от 20.01.1970 г. са утвърдени 
основните положения за организирането на Един-
ната библиотечна система в България на отраслов 
и териториален принцип, което има за следствие 
промени в политиките на академичните библио-
теки и конкретна координация с библиотеките, 
близки по профил и територия и особено с тези на 
Софийския университет с оглед подобряване на 
комплектуването и обслужването. Едновременно 
с това продължава по-нататъшното развитие и ук-
репване на големите специални библиотеки с ши-
рок профил: по химия, по физика, по математика, 
по археология и др., на които са възложени задачи 
от общонационалното  обслужване и участие в из-
граждането на националния библиотечен фонд.
 Аспектите и източниците на комплектуване 
са: депозит, обмен, дар, покупка, текущо чуждес-
транно и многоекземплярно комплектуване, тема-
тично планиране и координация, библиографски 
подбор и анализ на библиотечния фонд, ком-
плектуване на периодични издания, технология на 
комплектуването [3].
 От 1972 г. до 1992 г. Централната библиоте-
ка е включена в структурата на научното обедине-
ние „Център за научна информация с Централна 
библиотека и Научен архив“. 
 През всички тези години основна задача на 
Централната библиотека и на библиотечната сис-
тема, която тя оглавява, е целенасоченото и пла-
номерно изграждане на актуален фонд от нацио-
нална и чуждестранна литература с висока научна 
и информационна стойност. Обогатяван текущо с 
издания от световното книжовно и документал-
но-информационно богатство, той е неделима и 
значима част от националния библиотечен фонд. 
Целта на библиотеката  е да осигурява българската 
наука с многообразна по съдържание и форма ли-
тература – база за научни изследвания, за внедря-
ване на научните постижения и за израстване на 
научните кадри. В цялостната си дейност библи-
отеката се ръководи от националната политика в 
библиотечното дело и от принадлежността си  към 
академията, от нейните цели и задачи като ком-
плексна научна организация. 
 От 2000 г. започва изграждането на нова 
организационна структура в Централната библи-
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отека. Създават се отдел „Управление на инфор-
мационните ресурси“ и сектор „Чуждестранна 
българистика“, който слага началото на публику-
ване на изданието Българистика/Bulgarica. През 
2002 г. започва адаптирането на интегрираната ав-
томатизирана библиотечна система ALEPH500. От 
началото на 2003 г. системата е внедрена и всички 
новопостъпващи библиотечни документи се ка-
талогизират  съгласно формат MARC21 (Mashing 
Readable Catalogue21) и AACR2 (Anglo-American 
Cataloging Rules. 2. През 2004 г. се поставя нача-
ло на ретроконверсия на каталозите  на Централна 
библиотека и специалните библиотеки. Централ-
ната библиотека става методически център за раз-
пространение  на формата  MARC21 в България. 
Поставя се и началото на ретроконверсия и диги-
тализация на колекциите от старопечатни книги 
1806 – 1878,  на български периодични  издания 
1844 –1944 и други ценни колекции [1].

 Безспорен факт е, че през последните годи-
ни Централната библиотека на Българската  ака-
демия на науките се откроява като методологично 
и технологично водеща библиотека в България. 
Преминаването на цялостния технологичен цикъл 
на библиотеката към един от най-съвременните 
международни формати, стандарти и софтуерни 
платформи бе и все още е труден, новаторски за 
България процес. Солидна база за този успех са 
редица научно-приложни разработки, уникални 
за страната, дело както на научните сътрудници, 
така и на групата от системни сътрудници – биб-
лиотекари на ЦБ. С въвеждането в експлоатация 

на автоматизирана библиотечно-информационна 
система ALEPH500 (Фигура 1), ЦБ на БАН се пре-
върна в една от  най-успешно функциониращите 
библиотеки в страната.
 Новите технологични и пазарни обстоя-
телства дават възможност за много по-голяма 
ефективност при централизираното абониране за 
достатъчно голям брой институти и научните съ-
трудници, работещи в тях. В тази област има мно-
го, но все още нереализирани възможности пред 
ЦБ и българските библиотеки като цяло. Очевид-
но е, че при едно кооперирано абониране (консор-
циум между група библиотеки с общи интереси) 
за определена група онлайн бази данни може да 
се постигне по-голяма отстъпка и в крайна сметка 
по-ниски цени за всяка една библиотека. ЦБ ра-
боти през последните години най-активно за из-
граждането на подобни кооперирани дейности. 
Като пример за това е участието ѝ в Библиотеч-

Фигура 1. Автоматизирана библиотечно-информационна система ALEPH500

но-информационния консорциум и абонамента за 
базите EBSCO и JStor (Фигура 2).
 Централната библиотека при БАН участва 
достойно при изграждането на дигиталното ин-
формационно пространство. През последните го-
дини тя се представя като академична библиотека, 
чиято основна цел е да улеснява онлайн комуни-
кацията в науката и образованието посредством  
осигуряване на достъп до значими и уникални ин-
формационни ресурси като електронни бази данни 
– необходими в научните изследвания, дигитални 
колекции, чрез които се запазва и представя пред 
широката общественост книжовно-документал-
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ното наследство, което съхранява (Фигури 3 и 4), 
като Български старопечатни книги 1806 – 1878; 
Библиотека Феликс Каниц; Български периоди-
чен печат между двете световни войни; Славянски 
ръкописи от Британската библиотека (микрофил-
ми); колекция „Сборник за народни умотворения, 
наука и книжнина“; колекция „Периодическо 
списание на Българското книжовно дружество“; 
колекция „Списание на Българската академия на 

науките“ и др.
 Това е един кратък обзор, свързан със създава-
нето, развитието и съвременното състояние на Цен-
тралната библиотека и мрежата от специални биб-
лиотеки, която тя ръководи. Показани са големите 
усилия, които полагат библиотечните специалисти 
през тези 150 години, за да се изгради и утвърди 
библиотеката като водеща научна библиотечна ин-
ституция в България.

Фигура 2. Библиотечно-информационен консорциум с абонамент за базите EBSCO и JStor

Фигура 3. Дигитални колекции на ЦБ на БАН
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Фигура 4. Процентно участие в НАБИС репозиториума на библиотеките в 
България според броя на файловете

CENTRAL LIBRARY OF BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES – 
PAST, PRESENT AND FUTURE

Silvia Najdenova
Absract
 The synopsis of the development of the first Bulgarian national scientific library established in 1869. It 
encompasses the most valuable book and periodicals collections in the country. The Central academic library 
manages the largest system of special research libraries and carries out the greatest international exchange of 
publications not only in Bulgaria, but also in the Balkans as well. 
 The pioneer in the library automated systems in Bulgaria with ALEPH500 based on MARC21 and AACR2 
(2003). Initiator and founder of the NALIS (National Academic Library and Information System) (2009). Promoter 
and possessor of precious digital collections of rare books, old periodicals, Slavonic manuscripts, artistic photographs, 
etc.
Key words: national scientific library, book and periodicals collections, library automated systems
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ЯДРЕНАТА ФИЗИКА В БАН – 
РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Чл.-кор. Чавдар Стоянов, 
доц. д-р Христо Протохристов, 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

 Преди повече от един век в лабораторията 
на Ърнест Ръдърфорд в Манчестър беше откри-
то атомното ядро. Впоследствие редица епохални 
открития показаха, че науката започва изследване 
на странни обекти, формиращи нов непознат ми-
крокосмос.  Размерите и динамиката на този нов 
свят се оказват твърде различни от познатото и 
това налага разработване на съществено нови екс-
периментални и теоретични методи за неговото 
изучаване. Изследователи от различни лаборато-
рии и университети започват работа за определяне 
свойствата на микрообектите и взаимодействията 
между тях. За наша гордост от самото начало на 
тази дейност се включват български учени. Те по-
ставят началото на българската ядрена физика.
 През 1946 г. е създаден Физическият инсти-
тут на Българската академия на науките. В рамки-
те на този институт е обособена група, ръководена 
от проф. д-р Елисавета Карамихайлова, която се 
занимава с изучаване на радиоактивността. През 
1956 г. е основан Обединеният институт за ядрени 
изследвания (ОИЯИ) в Дубна. България е страна 
съосновател на този институт. Голяма група бъл-
гарски физици заминават за Дубна, където полу-
чават квалификация в най-новите направления на 
ядрената физика. През 1961 г. у нас  е пуснат в екс-
плоатация изследователският ядрен реактор ИРТ-
2000, чиято първоначална топлинна мощност е 
500 kW, а няколко години по-късно е повишена до 
2000 kW. През 1972 г. от основната структура на 
Физическия институт на БАН се отделя Инсти-
тутът за ядрени изследвания и ядрена енергетика 
(ИЯИЯЕ). През 1974 г. е пусната в експлоатация 
първата атомна електроцентрала в България. През 
1999 г. България става член на ЦЕРН (CERN – the 
European Organization for Nuclear Research). Това 
са все знакови дати, които показват израстването 
на ядренофизическата колегия в БАН и изобщо 
в България. В статията са представени някои от 
най-съществените постижения в областта на яд-
рената физика на Физическия институт (ФИ) и 
ИЯИЯЕ. Показана е връзката на института с голе-
ми стопански организации и приложение на него-
вите научните резултати [1].
 Пионерът на българската ядрена физика 

проф. Елисавета Карамихайлова е завършила вис-
шето си образование по специалност физика и ма-
тематика във Философския факултет на Виенския 
университет. От 1923 г. до 1935 г. тя работи в Ра-
диевия институт на Австрийската академия на на-
уките. Получава важни резултати, свързани със 
спектрометрирането на „дългопробежни“ (високо-
енергетични) протони и алфа-частици. При облъч-
ване на леки елементи с алфа-частици изследва не-
познато проникващо лъчение, което интерпретира 
като твърдо гама лъчение. Тези изследвания допри-
насят за откриването от Джеймс Чадуик през 1932 г. 
на неутрона и неутронното лъчение. По-късно, па-
ралелно с групите на Кюри в Париж и на Майтнер и 
Хан в Берлин, провежда изследвания по облъчване 
на тежки елементи с неутрони, довели берлинската 
група до откриване на деленето на уран. В Кавен-
дишката лаборатория в Кеймбридж Карамихайлова 
провежда пионерски изследвания в областта на ра-
диационната дозиметрия. През 1955 г. проф. Кара-
михайлова започва работа във Физическия инсти-
тут на БАН. Тя е пръв ръководител на създадената 
от нея секция „Радиоактивност“.
 През 1950-те години в селища в Искърското 
дефиле е установена повишена заболеваемост от 
злокачествен нефрит. По решение на правителство-
то ФИ с АНЕБ е натоварен с радиологични изслед-
вания на водите в района. В резултат са получени 
точни данни за активностите и изотопния състав на 
проби от водоизточниците като са дадени препоръ-
ки за намаляване на радиационния риск за населе-
нието [2]. Основната част от тези изследвания, как-
то и изпълнението на други важни държавни задачи 
по радиология, например измерване на фолаута от 
ядрените опити в атмосферата [3], са изпълнени от 
сътрудниците на ФИ Елисавета Карамихайлова, 
Желю Желев, Христо Камбуров и др. 
 I.  Изграждане и експлоатация на крупни 
държавни обекти
 • Ядрен реактор
 През 1955 г. излиза правителствено решение 
за построяване на сграда за ядрен реактор. Стро-
ителните работи започват на 21 февруари 1956 г. 
Следва да се отбележи, че в един много кратък срок 
българската физика трябваше да се подготви както 
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за експлоатацията на едно ново ядрено съоръже-
ние, каквото представлява ядреният реактор от 
гледна точка на неговата безопасна работа, така и 
за бъдещите ядренофизични  изследвания 
 На 18 септември 1961 г. е осъществен физи-
ческият пуск на експерименталния реактор ИРТ-
2000  към Физическия институт при БАН в София. 
Тринадесет години по-късно започна да работи 
първи блок ВВЕР-440 в АЕЦ Козлодуй. Така Бъл-
гария се нарежда сред държавите, използващи 
най-новата технология за получаване на енергия 
– ядрената енергия.
 Говорейки за пионерите, благодарение на 
които беше построен изследователският ядрен ре-
актор, трябва да се кажат и няколко думи за пре-
хода, направен от атомния реактор към атомната 
централа. Следва да се отбележи, че основна фи-
гура в този преход беше тогавашният главен инже-
нер на реактора Симеон Русков, който със своите 
знания, опит и организаторски талант даде много 
от себе си за построяването на атомната централа 
в Козлодуй. Той беше неин идеен вдъхновител, съ-
ветник на тогавашното правителство, организатор 
и първи директор на АЕЦ „Козлодуй“. През 1966 
г. беше подписан договор между НРБ и СССР за 
изграждане на атомна електроцентрала, чийто 
първи блок бе пуснат на 30.06.1974 г. Трябва да 
подчертаем  ролята на българската ядрена наука за 
създаването на нашата ядрена енергетика. Опре-
делено може да се каже, че без българска наука в 
областта на ядрената физика нямаше да има и бъл-
гарска ядрена енергетика. Нека не забравяме, че 
България първа създаде ядрена енергетика в Юго-
източна Европа и че много хора, минали през шко-
лата на Физическия институт на БАН и работили 
на реактора, бяха едни от първите специалисти в 
АЕЦ „Козлодуй“. Така например инж. Радослав 
Георгиев от длъжност главен механик в ИРТ-2000 
стана първи главен инженер на АЕЦ „Козлодуй“. 
В началния стадий на работа на ядрената централа 
премина също и инж. Антон Марков, който преди 
това беше началник на СУЗ и КИП в ИРТ-2000. 
Това е прекрасен пример за приноса на родната ни 
наука за нашето техническо и икономическо раз-
витие.
 Реакторът в ИЯИЯЕ, до неговото спиране, 
се използваше за извършване на  широкомащабна 
научна и научно-приложна работа. Работеше се с 
много външни клиенти и международни институ-
ти. 
 Изследвано е разпределението на неутрон-
ното поле в различните компоненти на реактора. 
Изследвано е делението на тежки атомни ядра чрез 

измерване на енергията и ъгъла на разпределение 
на осколките. Създаден е канал за натрупване на 
много студени и ултрастудени неутрони. Каналът 
се е използвал за определяне на сечението на взаи-
модействие на неутроните с газове и метали. Пра-
вени са експерименти за определяне на електри-
ческия заряд на неутрона. Измервано е времето на 
живот на възбудени ядрени състояния. Получени 
са данни за гама-гама ъглови корелации, анихила-
ция на позитрона, времена на живот на възбудени 
състояния на атомни ядра. Разработени са методи 
за приложения на неутронно-активационен ана-
лиз. 
 През годините реакторът е станал привлека-
телно място за изследване на много външни ор-
ганизации. Повече от 50 научноизследователски и 
приложни групи от цялата страна са използвали 
ядрения реактор за получаване на научни резулта-
ти.
 В реактора са произвеждани много радио-
активни източници и изотопи, необходими на про-
мишлеността, криминологията, биологията, ме-
дицината и др. Произвеждани са закрити радиo-
активни източници на изотопите кобалт-60, се-
лен-75, иридий-192, краткоживущи  изотопи флу-
ор-18, калий-42, натрий-24, мед-64, бром-82 и др.  
Във връзка с дългогодишна успешна работа, на 11 
септември 1986 г. с Указ 3086 на Държавния съвет, 
колективът на реактора е награден с орден „На-
родна република България“ – I степен.
 • Постоянно хранилище за радиоактивни 
отпадъци – Нови хан в ИЯИЯЕ – БАН
 Единственото в България Постоянно храни-
лище за радиоактивни отпадъци (ПХРАО) край с. 
Нови хан е построено по типов съветски проект 
едновременно с експерименталния реактор ИРТ-
2000 в началото на 60-те години на миналия век. С 
разпореждания на МС № 1287/1959 и № 898/1961 
Правителството на НРБ възлага на Физическия 
институт на БАН (от 1972 – ИЯИЯЕ) експлоатаци-
ята и научното обслужване на Хранилището, кое-
то е предназначено да приема и управлява всич-
ки радиоактивни отпадъци (РАО), генерирани на 
територията на страната, с изключение на тези от 
АЕЦ „Козлодуй“.
 От въвеждането в експлоатация до създава-
нето на ДП „Радиоактивни отпадъци“ хранилище-
то работи в продължение на повече от 50 години. 
През целия период до извеждане от структурата 
на БАН ПХРАО е управлявано безаварийно от 
оператора ИЯИЯЕ. 
 Като първо и уникално за България съоръ-
жение, започвайки практически от нула, ПХРАО 
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разви през годините многостранна научна и орга-
низационна дейност. Финансирането на работата 
на ПХРАО, включително оборудването и кадрово-
то обезпечаване, е изцяло за сметка на бюджета на 
ФИ, респ. ИЯИЯЕ. 
 След създаването на държавния Фонд „Без-
опасно съхраняване на радиоактивни отпадъци“ 
(ФБСРАО), ИЯИЯЕ и БАН предадоха на държа-
вата едно високотехнологично предприятие, 
създадено в ИЯИЯЕ, с подкрепата на БАН.
 • БЕО „Мусала“– изследвания, задачи и 
перспективи
 На връх Мусала през 1959 г. е открита Кос-
мичната станция. На 29.10.1983 г. вследствие на 
пожар Космичната станция е напълно унищожена. 
През 1999 г. по проект, финансиран от МОСВ, е 
построена сградата на сега съществуващата стан-
ция. Със своето разположение (единствена в Юго-
източна Европа – 2925 m надм.в.) БЕО „Мусала“ 
е уникална научна инфраструктура за получаване 
на научна информация. Функциониращата апа-
ратура за мониторинг на атмосферата и околната 
среда е от най-съвременно поколение. Продължа-
ват и изследвания на космическите лъчи, които са 
елемент от научната програма на ИЯИЯЕ. 
 От 2002 г. БЕО „Мусала“ е призната за Цен-
тър на компетентност. От 2003 г. станцията еже-
годно се сертифицира по международните стан-
дарти за качество и за околна среда (ISO 9001 
и  ISO 14001). От 2007 г. БЕО е регистрирана от 
Европейската научна фондация (ESF) като част от 
Европейската изследователска инфраструктура с 
паневропейско значение (№ 562). От 01.02.2010 
БЕО „Мусала“ получи статут на Регионална стан-
ция от световната мрежа GAW (Global Atmosphere 
Watch).
 Мониторинговите изследвания са включе-
ни в рамките на международни научни мрежи за  
влиянието на парниковите газове и аерозолите 
при промените в околната среда. Радиологичните 
изследвания са традиционни за управлението на 
техногенни рискове и дават важна и полезна ин-
формация за българското общество в случай на 
мащабни аварии.
 Уникалното разположение на станцията 
дава възможност да бъдат изследвани с голяма 
точност далечни преноси на аерозоли и газове, за-
щото в областта на свободната тропосфера влия-
нието на евентуални локални или фонови влияния 
е минимално и по тези измервания може да се пра-
вят заключения за глобалните процеси. Това даде 
възможност да бъдат получени първите данни в 
България за наличието на I-131, Cs-134 и Cs-137 

в атмосферата на 22.03.2011 г. – след аварията във 
Фукушима. 

 II. Членство в международни институти
 • Обединен институт за ядрени изследва-
ния – Дубна
 Обединеният институт за ядрени изследва-
ния (ОИЯИ) е международна, междуправител-
ствена организация, създадена на основата на 
Договор, подписан от единадесет страни учре-
дителки, между които и Република България, на 
26 март 1956 г. ОИЯИ е зарегистриран в ООН на 
1 февруари 1957 г. Институтът е създаден с цел 
обединяване на усилията, научния и материалния 
потенциал на държавите членки за изучаване на 
фундаменталните свойства на материята. В ОИЯИ 
е изградена и функционира уникална научна ин-
фраструктура, включваща ускорители, ядрени 
реактори и необходимата инфраструктура за про-
веждане на научни изследвания на тях. ИЯИЯЕ е 
основен участник от страна на България в изслед-
ванията, провеждани в ОИЯИ.
 От 1956 г. до днес в ОИЯИ са работили над 
500 българи, в това число 12 академици и член-ко-
респонденти на БАН, 56 професори и доктори на 
науките, 138 доценти и доктори. Голяма част от 
колегите са продължили изследователската си ра-
бота в ИЯИЯЕ.
 •  Откритие
 Участници от ИЯИЯЕ са съавтори на откри-
тие  „Закономерности при изменение на ради-
уса на силното взаимодействие на протони при 
високи енергии“. Регистрирано е в СССР – Ди-
плома № 244 (1982), приоритет от 06.07.1961 – в 
частта за теоретична обосновка и от 22.07.1969 – в 
частта за експериментално потвърждение. Регис-
трирано е в България – диплома № 7 (1988).
 Същност на откритието. Група български 
учени, в т.ч. от ИЯИЯЕ, заедно с колеги  от ОИЯИ 
– Дубна, правят експерименти по разсейване на 
протони, деутрони и хелиеви ядра при много мал-
ки ъгли. Експериментите са правени на най-мощ-
ните ускорители в СССР и САЩ. Получени са 
голямо количество експериментални данни за ди-
ференциалните сечения на протон-протонни, про-
тон-неутронни и неутрон-протонни взаимодейст-
вията в широк енергетически интервал 1 – 300 
GeV при малки предадени импулси.
 Направени са следните изводи:

- Сечението за еластични процеси е значи-
телно по-малко от това за нееластичното.
- Амплитудата за еластично разсейване на-
пред е с интересен енергетичен ход. Устано-
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вена е интерференция между ядрената и ку-
лоновата амплитуда на разсейване.
 - При увеличаване на енергията т.нар. ди-
фракционен конус се свива, т.е. радиусът на 
взаимодействие на частиците се увеличава.

 Участници от ИЯИЯЕ в експериментите, до-
вели до откритието, са П. Марков, Хр. Чернев и 
И. Гешков. Те са признати за откриватели от Дър-
жавния комитет на СССР по изобретенията и от-
критията (1982) и от Института за изобретения и 
рационализации в България (1988). 
 Чл.-кор. П. Марков е отличен с Дими-
тровска награда за наука през 1984 г. 
 • ЦЕРН  (CERN – the European Organization 
for Nuclear Research)
 Участие в експерименти в ЦЕРН за от-
криване на Хигс бозона
 Български физици и инженери от ИЯИЯЕ 
при БАН започнаха участието си в колабораци-
ята CMS (Compact Muon Solenoid) от самото и 
основаване през 1991 г. CMS се проектираше да 
работи на строящия се най-мощен ускорител с 
насрещни снопове LHC (Large Hadron Collider) в 
ЦЕРН. Главната научна мисия на CMS е да открие 
и изучи механизма на нарушаване на електросла-
бата симетрия и възникване на масите на частици-
те, което е свързано евентуално с откриването на 
нова фундаментална тежка частица – Higgs бозон.
 След приемането на страната ни за пълнопра-
вен член на CERN, нашето участие в изграждане-
то на детектора бе разширено, като поехме допъл-
нителни задължения, свързани с производството 
на част от детекторите на мюонната система на 
CMS. През 1999 г. бе подписан „Memorandum of 
Understanding for Collaboration in the Construction 
of the CMS Detector“ между Министерството на 
образованието и науката (МОН) на Р България и 
CERN, в който са указани различните подсистеми 
на детектора CMS, в които участва страната ни, 
конкретните задължения и отговорности, както и 
сроковете за тяхното изпълнение. Въз основа на 
това съглашение бе подписан договор за финан-
сиране на научноизследователски проект на тема 
„Експеримент CMS на ускорителя LHC в CERN“ 
между МОН и група специалисти от ИЯИЯЕ при 
БАН и Физическия факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски“. По такъв начин България за първи път 
участва в научната програма на CERN.
 Около 30 български физици и инженери 
(сред които 6 докторанти) поеха отговорността 
за производството на механичните компоненти 
на всички RPC (Resistive Plate Chambers) камери 
за централния мюонен детектор, както и за про-

изводството и тестването на 125 RPC камери от 
третата мюонна станция на CMS детектора, кое-
то представлява 25% от всички камери. Повече 
от 20 t алуминиеви профили бяха произведени в 
„Стилмет“ АД, София, за поддържащите рамки на 
RPC камерите. Беше създадена необходимата ин-
фраструктура в рамките на Лаборатория „Високи 
енергии“ на ИЯИЯЕ за монтаж на камерите и тях-
ното тестване с помощта на космически мюони. 
Тя включваше механичен стенд за разполагане на 
камерите, газова система, система за набиране на 
данните, тригерна система, нисковолтова и висо-
коволтова система за захранване на камерите. Бе 
разработено необходимото програмно обезпече-
ние за измерване параметрите на изследваните 
камери, включващо ефективност, шум, ширина на 
клъстера и визуализация на волт-амперните ха-
рактеристики на камерите.
 Повече от 5 години наши физици участваха 
в работа, свързана с калибровката и валидацията 
на Монте-Карло симулацията на CMS адронния 
калориметър, което се извършваше във FNAL, 
САЩ. Те анализираха данни от тестови експе-
рименти на модулите на адронния калориметър, 
които бяха облъчвани със снопове от заредени 
пиони, протони, мюони и електрони и бяха срав-
нявани със симулираните данни. Всички калибро-
въчни данни са записани в специално разработена 
database. В началото на 2005 г. GRID клъстер, ра-
ботещ в режим LCG: ce1.inrne.bas.bg, бе офици-
ално сертифициран в ИЯИЯЕ с Tier-3 статус и се 
използва за генериране на Монте-Карло събития 
от цялата CMS виртуална организация. 
 След ускоряването на протони на 8 ноем-
ври 2010 CMS експериментът, работещ на ЦЕРН 
– LHC, записа първите събития при сблъскването 
на олово-олово при енергии в системата на центъ-
ра на масите 2,76 TeV на нуклон, с което започна 
своята програма за откриване на Хигс бозона.
 Това откритие е свързано и с работата на 
специалистите от ИЯИЯЕ.
 • Научна школа по теоретична и матема-
тическа физика 
 Лабораторията  „Теория на елементарните 
частици“  е създадена през 1972 г. от основопо-
ложника и първи директор на ИЯИЯЕ акад. Хр. 
Я. Христов. В продължение на годините сътруд-
ниците на лабораторията получават съществени 
научни резултати, получили високо признание от 
международната колегия. Ръководител на  изслед-
ванията е акад. И. Тодоров.
 По-главните направления на изследванията 
са: аксиоматичен, групово-теоретичен и алгебри-
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чен подход в квантовата теория на полето; кван-
тови модели с обобщена статистика; конформни 
теории на полето с приложения в теория на стру-
ните; суперсиметрия и супергравитация; непер-
турбативни явления и методи в квантовите кали-
бровъчни полеви теории; теория и приложения на 
интегрируемите динамични системи (теория на 
солитоните); Хамилтонова динамика на релативи-
стични системи с връзки  с приложения в теорията 
на струни и мембрани; калибровъчни теории вър-
ху дискретни решетки и статистическа механика 
на случайни повърхнини; теория и феноменоло-
гия на електрослабите и силните взаимодействия; 
физика на масивните неутрина и неутринните 
осцилации; релативистка гравитация и астрофи-
зика – точни решения на уравненията на Общата 
теория на относителността.
 В последните години са включени нови мо-
дерни области, сред които: квантови групи и об-
общени симетрии; дуалност между гравитация 
и калибровъчни теории (дуалност на Малдасена 
и обобщенията ѝ) и интегрируемост в струнната 
теория на елементарните частици; мембрани във 
физиката на черните дупки, космологията и фи-
зиката на елементарните частици; приложения на 
конформната квантова теория на полето в теория-
та на квантовите компютри.
 Академик Хр. Я. Христов е отличен с Ди-
митровска награда през 1952 г. 
 Академик Ив. Тодоров е отличен с  Дими-
тровска награда през 1971 г.

 III. Ядрена спектроскопия
 • Научно обезпечение на ядрената енерге-
тика в България
 Определяне ефективността на използва-
не на ядреното гориво в АЕЦ „Козлодуй“ 
 Степента (дълбочината) на изгаряне на ядре-
ното гориво е главният показател за ефективността 
на експлоатация на ядрения реактор. Недостига-
нето на предварително планираната дълбочина на 
изгаряне (концентрации на уран-235 и уран-238, 
и натрупване на плутоний-239 и плутоний-241 в 
съотношения, гарантираща надеждна работа на 
реактора), е свързана със значителни икономиче-
ски загуби. При презареждане на реактора ВВЕР-
440 от активната зона се изваждат горивни касе-
ти, които не са изгорели до преполагаемото ниво, 
вследствие на неточности в пресмятанията, или 
на промени в режима по време на предшества-
ща кампания. Несъответствието между пресмет-
ната и реална дълбочина на изгарянето налага 
експериментално определяне на този най-важен 

параметър на ядреното гориво. Получените дан-
ни помагат за по-ефективна експлоатация на го-
ривото, както и за верифициране и подобрение на 
програмите за пресмятане. С приложение на не-
деструктивни гама-спектрометрични методи, под 
ръководството на Желю Желев, Тенчо Драгнев и 
Васил Христов бяха проведени дългосрочни екс-
периментални изследвания на отработило ядрено 
гориво от различни кампании . 
 Тези изследвания доведоха до значителен 
икономически ефект за АЕЦ „Козлодуй“. Резулта-
тите са отразени в една докторска дисертация [4] 
и редица научни публикации. Във връзка с изслед-
ванията на ядрено гориво бяха разработени метод 
и устройство за контрол на херметичност на го-
ривни касети за ВВЕР-440, защитени с авторско 
свидетелство [5]. Разработката позволява нама-
ляване на времето на презареждане на реактора и 
повишава радиационната безопасност. 
 По договор между ИЯИЯЕ и Главно упра-
вление по стандартизация към ДКНТП беше 
разработено устройство за контрол на време за 
Националния еталон за вискозитет, уникално за 
страните на СИВ и защитено с авторско свидетел-
ство [6].  
 Ръководителите на тази дейност проф. 
Желю Желев и проф. В. Христов са отличени с 
Димитровска награда през 1987 г.

 • Стрес тестове на съоръженията на АЕЦ 
„Козлодуй“
 През 2011 г. ИЯИЯЕ участва в стрес тестове 
за оценка на безопасността на конструкции, сис-
теми и компоненти на АЕЦ „Козлодуй“. Оценката 
на безопасността е свързана с  външни въздейст-
вия като екстремни високи и ниски температури, 
големи валежи и снеговалежи, ураганни ветрове, 
гръмотевични бури и др. Около 30 специалисти от 
ИЯИЯЕ участваха в работата по проекта. Резулта-
тите от работата бяха оценени много положител-
но от Българската агенция за ядрено регулиране 
и Европейската комисия по ядрена безопасност. 
Изтъкнато беше, че единствено в България стрес 
тестове са извършвани с участие на научна орго-
низация. 
 • Радиоекологични изследвания в обекти 
на уранодобивната промишленост в Бухово, 
Елешница и Доспат
 След закриване на уранодобивната промиш-
леност 1992 г. важна и актуална държавна задача 
бе радиологичното обследване и рекултивация 
на засегнатите обекти, терени и почви. ИЯИЯЕ 
участва в изпълнението на два крупни проекта по 
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програма „PHARE“, за обезопасяване и екологич-
но възстановяване на най-крупните обекти на ура-
нодобивната промишленост – ПГХ „Металург“ в 
Бухово [7] и завод „Звезда“, Елешница и уранови-
те мини в Доспат [8], с провеждане на радиоло-
гични, лъчезащитни, дозиметрични и др. изслед-
вания. Първият проект имаше за цел да ограничи 
радиологичната опасност за столицата от ареала 
на предприятието „Металург“. В резултат извър-
шено укрепване на хвостохранилищата, миними-
зиран бе рискът от контаминация на околната сре-
да и беше спряно изтичането на радиоактивности. 
Понастоящем, хвостохранилищата са надеждно 
изолирани, като предстои да се извърши пълна ре-
медиация на обекта и хвостохранилищата да бъ-
дат покрити. 
 С вторият проект беше осъществена реме-
диация на уранодобивния и уранопреработвате-
лен завод „Звезда“, с. Елешница. В хвостохра-
нилището и прилежащите табани на обекта бяха 
концентрирани големи  количества радиоактивни 
отпадъчни продукти, които влошаваха радиоло-
гичната ситуация във важния туристически район 
около Банско и Добринище, и чрез водите на река 
Места създаваха риск от трансграничен пренос на 
радиоактивност в Република Гърция. В резултат, 
хвостохранилището, табаните и др. съоръжения 
бяха преустроени, като  повърхностните води бяха 
канализирани в специализирана водопречиства-
телна станция.  Хвостохранилището беше напъл-
но изолирано и биологично рекултивирано. В съ-
ответствие с принципа ALARA, индивидуалната 
годишна доза за населението беше редуцирана до 
по-малко от 1mSv, а специфичната активност за 
Ra-226 до по-малко от 0,2 Bq/g. 
 При изпълнение на тези проекти ИЯИЯЕ – 
БАН провеждаше радиометрични изследвания, 
въз основа на които бяха разработени проектите 
за ремедиация. По време на строителните рабо-
ти бе провеждан радиоекологичен мониторинг 
на околната среда и дозиметричен контрол на 
персонала. С гама-спектрометрични и рентге-
но-флуоресцентни методи са изследвани проби от 
обектите. Понастоящем в изследваните обекти се 
извършва дългосрочен радиологичен мониторинг, 
както и научни изследвания за съдържанието и 
миграциата на естествени радионуклиди в околна-
та среда. Радиологичното осигуряване на терена 
и околността на завод „Звезда“, Елешница, разпо-
ложени до водосбора на река Места предотврати 
трансграничен пренос на радиоактивност, с което 
беше избегнат деликатен момент в отношенията с 
Република Гърция. 

 • Радиохимия
 Предложени и внедрени са метод и апара-
тура за оценка на ефективността на адсорбция 
за радиоактивни благородни газове на филтри с 
активен въглен в АЕЦ „Козлодуй“. За първи път 
гама-спектрометрия с висока разделителна спо-
собност се прилага за прецизно определяне на 
динамичния коефициент на адсорбция и времето 
на задържане на радиоактивни благородни газове, 
като е използван методът на фронталната радио-
хроматография. Дълбочината на проникване на 
радиоактивния фронт е определена чрез измер-
ване на интензивността на гама-преход с енергия 
0,81 МеV, възбуждан в радиоактивния разпад на 
133Xe в 133Cs. 
 • Обезпечаване на топлоенергийния сек-
тор 
 Качеството на фосилните горива е опреде-
лящ фактор за ефективността на топлоелектро-
централите (ТЕЦ). Около половината от произве-
дената в България електроенергия се генерира от 
ТЕЦ, захранвани с въглища. Преобладаваща част 
от горивото са сравнително нискокалорични лиг-
нитни въглища, добивани по открит способ, които 
съдържат променлива инертна компонента (пе-
пел). Качеството на горивото и режимът на работа 
на ТЕЦ се определя от съотношението въглища/
пепел, като за целта това съотношение трябва да се 
измерва на място. ИЯИЯЕ има разработен метод 
и апаратура за in situ количествена и качествена 
оценка на въглища. Подаваният по лента материал 
се облъчва с гама-лъчение от подходящо избрани 
като експресен анализ. Методът и апаратурата са 
внедрени за контрол на въглищата в трите открити 
рудника на мини „Марица Изток“ до гр. Раднево. 
Апаратурата е пригодена за работа в тежки полеви 
условия. Също така бяха направени подобрения в 
конструкцията, които осигуряват спазване на но-
вите по-строги лъчезащитни изисквания.

 IV. Анализ на радиоактивни и ядрени ма-
териали от нелегален произход
 Пускането на експерименталния ядрен ре-
актор даде възможност за развитие на една важна 
приложна област като неутронно-активационния 
анализ (НАА). Методът НАА позволява открива-
нето на минимални концентрации на елементи и 
изотопи в проби, облъчени с топлинни неутрони. 
НАА беше успешно прилаган за ядренофизични 
експертизи към дела за ПТП и от криминален ха-
рактер. По-късно НАА, гама- и алфа-спектромет-
рични методи и рентгенофлуоресцентен анализ 
(РФА) бяха използвани за изготвяне на съдеб-
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но-следствени експертизи. След присъединяване-
то на България към ЕС в ИЯИЯЕ беше създаден 
Отдел „Анализ на радиоактивни материали от 
нелегален произход (АРМНП)“. Отделът оказва 
научно-експертна помощ на държавни правоохра-
нителни органи: МВР, ДАНС, Прокуратура и др. в 
областта на изследване на нелегални и безстопан-
ствени радиоактивни и ядрени материали и под-
държа готовност за действие съгласно Национал-
ния план за реагиране в условия на радиоактивна и 
ядрена аварийна ситуация. Извършва се приемане, 
обследване и ядренофизични и др. изследвания на 
такива материали, като се изготвят експертизи за 
нуждите на държавните правоохранителни орга-
ни. Осигурена е поддръжка и постоянна готовност 
за работа на портативна гама-спектрометрична 
апаратура с висока разделителна способност. Раз-
ширени са възможностите за изследване на ядрени 
материали с използване на алфа-спектрометрични 
и рентгено-флоуресцентни методи. За  целите на 
геолокация на естествени ядрени материали и от-
падъци се изследва радиоактивността, елементния 
и микроелементния състав на  геоложки проби от 
уранови руди от България и други страни. 
 През годините ИЯИЯЕ е изготвил десетки 
ядренофизични експертизи на нелегални радио-
активни и ядрени материали. Един от забеле-
жителните случаи на Отдела е експертизата на 
нелегална проба от обогатен уран, заловена на 
Митница Русе [9]. Този случай, известен като Бъл-
гарски обогатен уран (Bulgarian Highly Enriched 
Uranium), се цитира като пример за „добра прак-
тика“ на МААЕ – Виена и др. международни и на-
ционални организации, работещи по превенция на 
ядрения тероризъм. За нуждите на държавни пра-
воохранителни органи и за АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, 
ИЯИЯЕ извърши независим входящ контрол 
на свежо ядрено гориво (СЯГ) чрез in situ гама 
спектрометрични измервания. 
 Отдел „АРМНП“ оказва лекционна и логис-
тична помощ в областта на ядрената криминалис-
тика при обучението на инспектори и служители 
от МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“, 
Дирекция „Митници“ и на контролиращия персо-
нал на летищата в София, Пловдив, Бургас и Вар-
на в Учебния център за специализирано обучение 
при ИЯИЯЕ – БАН.
 Изброените резултати разкриват потенциала 
на ИЯИЯЕ за провеждане на изследвания, полез-
ни за обществото. За съжаление, последните го-
дини бяха особено трудни. Липсата на адекватно 
финансиране доведе до намаляване на състава на 
института. Редица направления бяха „обезкръве-
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ни“, което съществено затрудни изследователския 
процес. Но все пак се вижда „светлина в тунела“. 
Големи възможности се откриват за сътрудничест-
во с международните институти ЦЕРН и ОИЯИ. 
Има възможност за участие в големи международ-
ни колаборации. Националната пътна карта 2017 
– 2023 предлага ресурси за провеждане на научни 
изследвания на високо ниво в компетентността на 
института. Институтът е координатор на няколко 
крупни мащабни проекта, включени в Национал-
ната пътна карта: „Национален циклотронен цен-
тър“, ЦЕРН, ОИЯИ – Дубна, ИТЕР, СТА-МАGIC, 
паневропейска ифраструктура ACTRIS. Вече се 
работи по проекта „Изграждане и развитие на 
Център за компетентност „Квантова комуника-
ция, интелигентни системи за сигурност и упра-
вление на риска“ (Quasar). Проектите са част от 
изследвания, залегнали в Стратегията за развитие 
на Българската академия на науките за периода 
2018 – 2030 г. Това дава основание да заключим, 
че предстоят още много успешни години за Ин-
ститута за ядрени изследвания и ядрена енергети-
ка – БАН.
 Изказваме голяма благодарност на колегите, 
съдействали за написване на статията. Цитира-
ните книги [1] съдържат много факти от история-
та на ФИ и ИЯИЯЕ и това ни помогна при подбора 
и представянето на получените през годините ре-
зултати. 
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NUCLEAR PHYSICS AT BAS – RESULTS AND PERSPECTIVES
Chavdar Stoyanov, Hristo Protohristov

Abstract
 The results related to the development of nuclear physics research at the Bulgarian Academy of Sciences are 
presented. Large experimental facilities were built at the Physical Institute – BAS. These are the Nuclear Reactor, 
the Radioactive Waste Repository in Novi Han, the Basic Environmental Observatory „Musala“. The maintenance 
and operation of these facilities since 1972 is carried out by the Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy – 
BAS (INRNE). The most significant results obtained with the use of these facilities are shown. INRNE participates 
actively in research at the major international research centers CERN and JINR – Dubna. Collaboration with these 
centers has led to the achievement of significant scientific results – the discovery of „Regularities in the variation 
of the radius of the strong interaction of protons at high energies“, the creation of „Scientific School of Theoretical 
and Mathematical Physics“, participation in experiments at CERN for the discovery of Higgs Bozon. A detailed 
description of the contributions of INRNE in cooperation with major economic organizations and Bulgarian 
institutions for the application of its scientific results is presented. These are the scientific support of nuclear energy 
in Bulgaria, radio-ecological research in uranium-producing industries, assistance to state institutions in the analysis 
of radioactive and nuclear materials of illegal origin.
 Enumerated are future projects of INRNE included in the National Roadmap 2017 – 2013. The projects are 
part of research under the „Development Strategy“ of the Bulgarian Academy of Sciences for the period 2018 – 
2030.
Key words: nuclear physics research; Bulgarian Academy of sciences; Physical Institute, Institute for Nuclear 
Research and Nuclear Energy, fundamental science, applications of nuclear methods.
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УЧЕНИЧЕСКИЯТ ИНСТИТУТ НА БАН – 
ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

 Основаване и роля
 Добре известно е, че успешното развитие на 
който и да е обществен сектор, професионално съ-
словие, вид технология и др. зависи от намирането 
и привличането към съответната сфера на млади 
хора с по-високи способности и с по-силна моти-
вация за професионална реализация тъкмо в съ-
ответната област. В днешно време, като правило, 
привлекателността се определя от високите дохо-
ди в съответната сфера и нещата са оставени да се 
регулират „по естествен начин“ и „на пазарна ос-
нова“. С отмирането и изчезването на някои техно-
логии, отмират и съответстващите им професии. 
Така е било в миналото, така е и днес. Можем да 
приемем това състояние на нещата като естестве-
но и правилно. Все пак, редно е да си дадем смет-
ка, че това „естествено“ и „спонтанно“ регулиране 
на привличането на талант към дадена област има 
и недостатъци. Преди всичко, то действа с извест-
но закъснение. Както в началния период на заси-
лено търсене на специалисти в дадената област, 
така и в периода, когато има пресищане от такива 
специалисти. Освен това, привличането само чрез 
пазарни стимули има и други недостатъци. При 
благоприятно отношение на пазара, към профе-
сионална реализация в дадена област се насочват 
и амбициозни млади хора с добри общи способ-
ности, но без дадени им от природата допълни-
телни и специфични качества, които ще опреде-
лят успешното им развитие в съответната област. 
Не са редки и противоположните случаи, когато 
способни млади хора дори не подозират, че имат 

заложби и добри шансове за развитие в дадена 
област и никога не оползотворяват тези природни 
дадености, поради това, че пазарът в съответния 
момент е безразличен към развитието на областта 
и тя не е във фокуса на общественото внимание. 
В някои обществени сектори, като развитието на 
науката, нещата не могат да бъдат оставени само 
на стихийно регулиране. Това важи с особена сила 
за страни като България, където в момента науката 
има предимно косвено въздействие (главно чрез 
образованието) върху развитието на обществени-
те процеси и икономиката и по тази причина не е в 
центъра на общественото внимание. Необходимо 
е системата на науката сама да потърси възмож-
ности за привличане на млади и способни хора 
към професионална реализация като учени, защо-
то възпроизводството на науката е едно от нейни-
те най-важни задължения. Може би тъкмо от тази 
гледна точка следва да се разглежда и оценява ро-
лята и появата на Ученическия институт на Бъл-
гарската академия на науките (УчИ – БАН). Той 
беше основан през 2014 г. от Управителния съвет 
на БАН във връзка с отбелязването на 145-годиш-
нината от учредяването на Българското книжовно 
дружество,  чийто наследник днес е БАН. 
 Мисия и начин на действие
 УчИ – БАН дава възможност за изява и раз-
витие на ученици, със склонност да се занимават с 
изследователска дейност в някоя област на наука-
та и нейните приложения. Всеки участник в УчИ 
– БАН разработва сам или в съавторство опреде-
лена тема/проект. Това става под ръководството 
на учител, учен-изследовател, университетски 
преподавател, студент или друг специалист. По-
лучените резултати се оформят в писмен вид като 
проект – доклад за проведено изследване – и се 
изпращат в БАН (до края на септември) за включ-
ване в програмата на Ученическата научна сесия 
(УНС) на УчИ – БАН, която се провежда през 
месец ноември. Разработките се рецензират от 
висококвалифицирани специалисти и писмените 
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рецензии, съдържащи критични бележки и пре-
поръки за по-нататъшна работа, се изпращат (до 
края на октомври) на авторите за отстраняване на 
недостатъците, преди докладването пред жури и 
публика по време на УНС. Оценяването на разра-
ботките се прави от журитата на съответните сек-
ции, които се назначават със заповед на ръковод-
ството на БАН. Утвърдилите се през изминалите 5 
години от съществуването на УчИ – БАН секции 
са, както следва: 1. Математика и информатика; 
2. Естествени и технически науки; 3. Роботика; 
4. Биология, медицина и екология; 5. Обществе-
ни и хуманитарни науки. От 2018 г. се приемат за 
разглеждане и проекти на ученици, които търсят 
изява в областта на изкуствознанието и изобрази-
телните изкуства, като проектите в тези области са 
от теоретичен характер или са художествено про-
изведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба), 
придружено от пояснителен текст. Разработките 
на учениците понякога имат реферативен харак-
тер, но по-висока оценка се дава при наличието 
на елементи на иновативност и творчество. При 
оценката се взема предвид и представянето на 
доклада пред публика и отговорите на въпроси-
те от публиката и журито. Самостоятелната (или 
под ръководство на консултант) работа по проект 
е най-високото – четвърто – равнище на използ-
ване на изследователския подход в образованието 
(за него ще стане дума по-долу) според общопри-
етата класификацията на Banchi, H., & Bell R.*. 
Характерното при това равнище е, че поставянето 
на въпросите, изборът на метод за изследване, съ-
бирането на необходимата информация е с „отво-
рен край“. Т.е. ученикът има значителна свобода 
при избора на тема, при поставянето на целите и 
при избора на средства за постигането им. Така в 
най-силна степен се развива творчеството, инова-
тивността и предприемчивостта. По този начин 
УчИ – БАН добавя нов характерен елемент към 
изградената вече в страната (и добре действаща!) 
богата система от ученически състезaния, олим-
пиади, турнири и други възможности за изява на 
способностите на младите хора. Докато тради-
ционните олимпиади и състезанията култивират 
способността да се отговаря на въпроси, поста-
вени от други хора – например от съответното 
жури, УчИ – БАН допринася за изграждане у уче-
ниците на способност да задават свои въпроси и 
да търсят отговорите им с цел решаване на даден 
научен или практически проблем. По същество 
става дума за изследване с учебна цел, при кое-
то придобитото знание е осмислено и усвоено до 
* Banchi, H., & Bell R. (2008) The many levels of inquiry. Science and Children, 46(2), pp.  26 – 29.

най-високата възможна степен – прилагане на нау-
ченото. Полученото по този начин знание е много 
устойчиво и постепенно става част от съзнанието 
и същността на младия човек. Така се формират и 
изследователски навици, които също допринасят 
за личностно изграждане и оформяне на мантали-
тет.  Участниците в сесиите се учат един от друг, 
разширяват своя хоризонт и надграждат с всяка 
следваща година своите резултати в изследовател-
ската работа. Участието на десетки ученици и же-
ланието те да защитят и аргументират своите тези 
пред академичното жури и аудитория позволява на 
участниците да натрупат полезен опит за успешно 
презентиране на резултати пред публика. Това не е 
без значение при професионалната и личностната 
реализация на младите хора.
 Резултати
 За 5-те години от съществуването си УчИ – 
БАН е приел и разгледал  повече от 210 проекта с 
един или повече съавтори от общо 35 града в стра-
ната. Според научната област те са разпределени, 
както следва: Информатиката и информационни 
технологии (55 проекта), Математика (49), Изку-
ство и изкуствознание (28), Обществени и хума-
нитарни науки (27), Физика и астрономия (20), 
Роботика (14), Биология и екология (12 проекта), 
Химия (4) и Инженерни науки (3). 
 Равнището на разработките поражда опти-
мизъм за бъдещето на българската наука. Учас-
тници в УчИ – БАН публикуваха свои статии в 
трудове от конференции, които се индексират в 
научните бази данни SCOPUS и DBLP. Председа-
телят на журито по физика за 2018 г., акад. Никола 
Съботинов, отбеляза при закриването на Учениче-
ската научна сесия, че в един от проектите е забе-
лязал нещо интересно, което има отношение към 
собствените му изследвания. Много окуражител-
на е и тенденцията за разрастване на Секцията по 
роботика и за участието в нея на представители на 
фирмата за производство на роботизирани систе-
ми „Спесима“.
 В областта на хуманитарните и обществе-
ните науки също се представят много стойностни 
разработки. Един от участниците беше изследвал 
еволюцията в изобразяването на Божията майка 
от предихристианско време до наши дни. По мне-
нието на академичното жури разработката има до-
стойнствата на дипломна работа при завършване 
на висше образование. 
 На сесията през 2018 г. направи много добро 
впечатление докладът „Съвременното състояние 
на някои от диалектите в българския език“, под-
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готвен от ученици в Професионална гимназия по 
електротехника и електроника, гр. Пловдив.
 Ученици от Хуманитарната гимназия във 
Варна участват всяка година от самото създаване 
на УчИ – БАН с оригинални разработки на високо 
изследователско и аналитично ниво. В училището 
е създадена традиция и вече 10 години се органи-
зират и провеждат ежегодни експедиции за терен-
на изследователска работа в красивото село Аспа-
рухово. С формирания устойчив изследователски 
интерес ученици от това училище продължават 
научната си дейност – да описват и анализират 
резултатите от десетгодишната фолклорна експе-
диция, като обогатяват научния ѝ архив. Учени-
ците продължават да събират, наблюдават и пас-
портизират местната фолклорна носия. В процеса 
на теренната работа те унаследяват специфичната 
аспаруховска култура, предавана им от местните 
хора, учат се да съхраняват фолклорните тради-
ции и обичаи и ги популяризират. 
 Интересен и стимулиращ факт от живота на 
УчИ – БАН през 2018 г. беше участието на учени-
ци от шести клас. Награда за най-млади български 
изследователи беше връчена на Велислав Борисов 
и Катерина Прончева от МГ „Акад. Кирил Попов“ 
– Пловдив, за проекта им „Фразеологични слово-
съчетания, свързани с части от човешкото тяло“. 
 Много успешно беше и отварянето на УчИ – 
БАН в посока на изкуството и изкуствознанието. 

Фотоси 1 и 2. Картини от изложбата на ученици от училището „Свети Лука“ в София

От представените и изложени във фоайето на БАН 
над 20 картини (Фотоси 1 и 2) на ученици от учи-
лището „Свети Лука“ в София бяха откупени пет.
 Косвено признание за равнището на Учени-
ческата научна сесия на УчИ – БАН беше включ-
ването ѝ през 2018 г. в Националния календар на 
МОН за изяви на учениците по интереси.
 Резултат от съвсем друго естество е това, че 
участниците в УчИ – БАН добиват по-конкрет-
на представа за това как функционира системата 
на науката и как работят учените. При избор на 
професия те ще имат предвид и възможността да 
станат учени – изследователи. Така  УчИ – БАН 
може да се окаже нелош инструмент за откриване 
и привличане на способни млади хора към профе-
сионална реализация в науката.
 Признание за най-успешните ръководите-
ли на проекти
 В знак на признателност към ръководите-
лите на проекти и с цел привличане на обществе-
ното внимание към техните усилия и успехи УчИ 
– БАН учреди награда за ръководители на учени-
чески проекти, които имат особено голям принос 
в откриването и развитието на таланта на младите 
българи.
 С награда за специален принос в откриване 
и развитие на таланта на млади българи в област-
та на физиката и нейните приложения беше от-
личен Никола Каравасилев1, който е ръководител 

1 Никола Каравасилев е докторант към катедра „Астрономия”  на СУ „Св. Климент  Охридски“  и учител в Дарби 
колидж, София. Той работи за популяризиране на физиката и нейните приложения сред младите хора, подготвя учени-
ци за участие в националните олимпиади по физика и астрономия и ръководи националния отбор, представящ страната 
ни на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика
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на няколко ученически проекта по физика и ас-
трономия. Убедителното представяне на неговите 
ученици в научните сесии на УчИ – БАН силно 
впечатлява академичното жури.
 С награда за специален принос в открива-
нето и развитието на таланта на млади българи 
в областта на етнологията и културната антро-
пология беше отличена г-жа Елеонора Николова, 
главен учител по български език и литература в 
Средно училище за хуманитарни науки и изкуства 
„Константин Преславски“, гр. Варна. Наградата 
е признание за нейната дългогодишната работа в 
организиране на ученическа етнографска експе-
диция за теренни проучвания в с. Аспарухово и 
приносът ѝ  в работата с млади хора при тяхното 
израстване като достойни българи, които позна-
ват, ценят и популяризират огромното богатство 
от материална и нематериална фолклорна култура 
и човешка памет в България и в частност в село 
Аспарухово, Варненско.
 Наградите за отличените от журитата учени-
ци – участници в сесиите на УчИ – БАН, по тради-
ция се осигуряват безвъзмездно от Издателството 
на БАН „Проф. Марин Дринов“, от издателство 
„Захарий Стоянов“, от Международна фондация 
„Св. св. Кирил и Методий“, от бизнес партньори 
като фирма „Спесима“ (осигурява парични награ-
ди и едноседмичен стаж на най-добре представи-
лите се участници в направление „Роботика“) и от 
Института по роботика на БАН. 
 Финансово осигуряване и малки учебно-
изследователски общности
 Финансовото осигуряване на УчИ – БАН 
става с помощта на дарения, предимно (но не 
само) от страна на членове на Събранието на ака-
демиците и член-кореспондентите на БАН. През 
2017 и 2018 г. УчИ – БАН беше подкрепен и по ли-
ния на Дейност „Въвеждане на съвременни мето-
ди в образованието и работата с младите таланти“, 
ПМС №347, т.5 в) от 08.12.2016 г. Това позволи 
да се реализира още една идея. По линия на УчИ 
– БАН бяха създадени 15 Малки учебно-изследо-
вателски общности (МУИО), които се оказаха 
удобен инструмент за привличане на ученици към 
учебноизследователска дейност. Всяка МУИО се 
състои от 2 – 3 ученици и ръководител (учител, 
специалист от БАН, преподавател в университет) 
като целта е разработване на проект/проекти за 
участие в ученическите научни  сесии на УчИ – 
БАН. В 12 града в страната бяха формирани таки-
ва учебноизследователски общности от учител/и 
и ученици. МУИО се събираха регулярно (поне 
два пъти месечно) в течение на учебната година 

за обсъждане на работата по проекта/проектите. 
УчИ – БАН се ангажира да съдейства за органи-
зиране на консултации със специалисти от БАН 
по темите за изследвания, които тези общности са 
избрали. УчИ – БАН организира на 6 и 7 февруари 
2018 г. в гр. София среща-семинар и покани учас-
тниците в сформираните учебноизследователски 
общности (Фотос 3). Целта на семинара беше об-
мяна на опит и подпомагане на презентационните 
умения на учениците и учителите. Екипите, които 
взеха участие, бяха от Бургас, Благоевград, Варна, 
Велико Търново, Вършец, Габрово, Плевен, Раз-
лог, Кърджали и София. Програмата на семинара 
включваше: тренинг по екипна работа, обучение 
за успешно презентиране пред публика, както и 
посещение с беседа в Националния етнографски 
музей към Института по етнология и фолклорис-
тика на БАН. Музейните специалисти се погри-
жиха участниците да получат нови знания за бъл-
гарските традиции, история и идентичност. При 
наличие на финансиране подобни общности могат 
да се организират на много места в страната. По 
този начин работата на учениците по проекти ще 
се канализира и интензифицира, ще стане целого-
дишна.
 Партньорска мрежа
 В краткия период от съществуването си УчИ 
– БАН успя да създаде мрежа от организации и 
хора, които допринасят за дейността му. Ежегод-
но в работата на Ученическия институт на БАН 
участват около 130 – 150 души – ученици, учи-
тели, ментори на проекти, членове на журитата, 
рецензенти и организатори. Фондация „Еврика“ и 
Международната фондация „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ по традиция подкрепят всички инициативи, 
насочени към подпомагане на талантливите млади 
хора. Учи – БАН се радва на медийната подкре-
па на вестник „АЗ-Буки“ и е партньор на Панаира 
на науката и иновациите (Innofair).  Участниците 
от България за редица важни международни кон-
курси като Intel ISEF, INESPO и Expo Sciences 
Luxembourg се селекционират чрез Innofair. Сред 
тях често има възпитаници на УчИ – БАН. Много 
учени и служители на музеите и институтите на 
БАН, както и редица служители от Администра-
цията на  БАН се включиха с ентусиазъм и профе-
сионализъм в работата на УчИ – БАН.
 Важен партньор, предшественик, а и вдъхно-
вител на УчИ – БАН е Ученическият институт 
по математика и информатика (УчИМИ). УчИ – 
БАН всъщност е едно своеобразно разширение на 
УчИМИ в посока на обхващане на всички науки, 
докато УчИМИ се отнася само за науките матема-
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тика и информатика. УчИМИ беше учреден през 
2000 г. като една от инициативите на математиче-
ската колегия в страната за отбелязване на Светов-
ната година на математиката. Съоснователи бяха 
Съюзът на математиците в България (СМБ), Фон-
дация „Еврика“ (http://www.evrika.org/), Между-
народната фондация „Св. св. Кирил и Методий”‘ 
(https://www.cmfnd.org/?lang=bg) и Институтът 
по математика и информатика при БАН (https://
math.bas.bg/). По-късно към съоснователите се 
присъедини и  Американска фондация за Бълга-
рия (http://afbulgaria.org/). През последните шест 
години Фондация „Америка за България“ (https://
www.us4bg.org/who-we-are/our-mission/) е генера-
лен спонсор на УчИМИ. Активната подкрепа на 
тези организации дава възможност на УчИМИ да 
организира богата целогодишна програма – две 
конкурсни сесии, триседмична Лятна изследова-
телска школа и интервю за избор на двама бъл-
гарски участници в шестседмична лятна школа 
в Масачузетския технологичен институт в САЩ. 
Питомците на УчИМИ са сред най-успешните 
участници в УчИ – БАН. На свой ред, УчИМИ 
също има предшественик. Не е необходимо бо-
гато въображение, за да се разбере, че УчИМИ 
надгражда и доразвива идеите на съществувалото 
до 1989 г. у нас движение за Техническо и науч-
но творчество на младежта (ТНТМ). Освен това 
УчИМИ продължава  повече от 40-годишната 
традиция на провеждане на Ученическа секция в 
рамките на ежегодните Пролетни конференции на 
Съюза на математиците в България.

Фотос 3. Семинар за МУИО, организиран от УчИ – БАН през 2018 

 БАН и училищното образование
 УчИ – БАН е само лесно видимата част, 
нещо като „върха на айсберга“, на онова, което 
БАН може и вече започна да прави за българско-
то образование. По традиция Aкадемията участ-
ва пряко (и много интензивно) в образователния 
процес в страната на равнище докторантура и 
висше образование. Работата на учени от БАН с 
талантливите ученици и подготовката им за раз-
лични видове състезания също има дълбок корен, 
добри традиции и забележителни успехи. Популя-
ризирането на науката сред училищата и цялото 
общество винаги е било една от важните задачи 
на БАН, която институтите решават с „дни на от-
ворените врати“, „панаири на науката“ и други 
изяви. Новото, с което редица звена в БАН могат 
да допринесат за подобряване на образователния 
процес у нас, е по-масовото въвeждане на изсле-
дователския подход в училищното образование 
(Inquiry Based Education). Широко разпростра-
неният в момента начин на преподаване, когато 
ученикът е пасивен слушател, от който се очаква 
предимно да запомня и възпроизвежда, следва да 
бъде допълнен от учебен процес, в който ученикът 
да е активен участник в обсъждането на изучава-
ния проблем или явление, да провежда експери-
менти, да поставя въпроси, да издига хипотези, да 
събира и представя аргументи за една или друга 
теза и, накрая, да достига самостоятелно, макар 
и с насочване от страна на учителя, до откриване 
на фактите и взаимовръзките между тях. При този 
изследователски стил на учене се изграждат поч-
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ти всички ключови компетентности, формулирани 
в Европейската референтна рамка на компетент-
ностите (2006/962/EC). Особено важно е, че се 
развива и укрепва способността на учениците да 
анализират и изследват, което е най-съществената 
част на умението за самостоятелно учене през це-
лия живот. Това умение е гаранция за лесно усвоя-
ване на нови технологии и професии – нещо, което 
ще отличава успешните от неуспешните членове 
на бъдещото общество. БАН, където изследвани-
ята са ежедневие, може да подпомогне развитието 
на българската образователна система в тази по-
сока. Редица стъпки са вече направени. Много от 
институтите и звената на БАН развиха интересни 
инициативи, които се използват от много ученици 
и учители целогодишно. Например Виртуалният 
училищен кабинет по математика (www.cabinet.
bg), разработван в Институтa по математика и 
информатика на БАН, в момента разполага с над 
1400 аплета, чрез които значителна част от учеб-
ното съдържание по математика може да се усвоя-
ва и изучава с помощта на експерименти с компю-
тър. Институтът за български език на БАН разви 
цяла поредица от инициативи за работа с ученици 
и учители в цялата страна. Институтът по роботи-
ка на БАН провежда целогодишно работа с уче-
ници и учители под формата на „Робоакадемия“. 
Институтът за изследване на изкуствата органи-
зира творчески ателиета и изложби, поощрявайки 
и насочвайки младите творци към изява и пъл-
ноценно творческо и личностно развитие. Много 
ползотворно сътрудничество се реализира между 
училищата в страната и институтите на БАН чрез 
мрежата от Регионални академични центрове на 
Академията. Провеждат се летни школи, открити 
уроци, беседи, откриват се гостуващи изложби в 
училищата с въвеждаща лекция от учени от БАН. 

Курсове за квалификация на учители се предла-
гат от много звена на БАН. Вратите на музеите 
на БАН са отворени за колективни посещения и 
провеждане на класни занятия. Лабораториите на 
БАН могат да заместят частично липсата на ня-
когашните кабинети по физика, химия, биология. 
Посещенията на групи от ученици от страната в 
институтите на БАН засега са рядкост, но тези, 
които са идвали, отнасят жив спомен за това, как-
во предлага науката и какво са видели и научили в 
БАН. 
 Радостно е, че броят на звената в БАН, кои-
то се обръщат към (и включват в) училищното 
образование, нараства бързо. През 2017 г. по ли-
ния на споменатото по-горе Постановление на 
Министерския съвет №347, т. 5, в) от 08.12.2016 г. 
за въвеждане на съвременни методи в образова-
нието и работата с младите таланти, в БАН по-
стъпиха 800 000 лв. Предложените от звената на 
БАН интересни и стойностни проекти бяха обаче 
за 1 600 000 лв. и значителна част от тях не бяха 
финансирани. След успешното завършване на фи-
нансираните проекти, през 2019 г. бяха отпуснати 
нови 250 000 лв. по линия на съвместна програма 
„Образование с наука“ между МОН и БАН. Пред-
ложените от звената на БАН проекти за реализа-
ция на тези средства възлизат на почти един мил. 
лв.! Ясно е, че става дума за интересно и важно 
направление в дейността на БАН, което може да 
превърне България от инвестиционна дестинация 
с евтина работна сила в инвестиционен атрактор 
с висококвалифицирана и лесно приспособяваща 
се към промените в технологиите работна сила. В 
този смисъл възприемането на изследователския 
подход в образованието и на инициативи като УчИ 
– БАН и УчИМИ е една солидна инвестиция в бъ-
дещето на страната. 

THE SCHOOL STUDENTS’ INSTITUTE OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES – 
INVESTMENT IN THE FUTURE
Petar Kenderov, Elena Panchovska

Abstract
 The School Students’ Institute of the Bulgarian Academy of Sciences is an environment for discovering, 
promoting and developing the talents and abilities of those students in the country who are keen to deepen their 
knowledge in any of the fields of science or its applications. This is done through а research-like work on the 
side of students on projects developed independently or under the guidance of a teacher, specialist, student or 
lecturer at a university. The humanities and social sciences, as well as art, are also within the scope of the School 
Students’ Institute. Information on the emergence and activities of the Institute in the period 2014 - 2019 is given. 
The role of the organization to attract young and capable people to professional realization as researchers is also 
emphasized.
Key words: discovering, promoting, developing the talents, School Students’ Institute
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 В навечерието на 24 май бе обявен  победи-
телят в Конкурса за високи научни постижения в 
ИФТТ 2017 – 2018, който е организиран по ини-
циатива на акад. Александър Г. Петров и посветен 
на 150-годишнината на Българската академия на 
науките. Наградата получи доц. д-р Боян Торосов 
за изследванията му върху контрола на състоя-
нието на квантови обекти (атоми, молекули, йони, 
фотони и др.) посредством външни полета чрез 
намиране на подходящи композитни импулси. По-
лучените резултати са публикувани в цикъл от 3 
статии в реномираното научно списание Physical 
Review A.
 Техниката на композитните импулси е из-
вестна от  ядрено-магнитния резонанс, където се 
е утвърдила като мощен метод за компенсация на 
експериментални грешки. Композитните импул-
си представляват последователност от импулси с 
добре дефинирани относителни фазови разлики 
между тях. Тези фази се използват като контрол-

ни параметри, с които профилът на възбуждане 
може да се манипулира по произволно желан на-
чин. Така композитните импулси съчетават добър 
контрол над динамиката на изследваната квантова 
система и устойчивост при промяна на параме-
трите ѝ. Те осигуряват високи нива на прецизно 
манипулиране  и намират приложение не само в 
квантовата информатика, но и при създаването на 
атомни часовници, на по-добри оптични елементи 
като филтри, ротатори и поляризатори, в атомните 
лазери и квантовата микроскопия.
 Боян Торосов започва своите изследвания в 
областта на кохерентния контрол чрез композитни 
импулси още като докторант под ръководството на 
проф. д.фз.н. Николай Витанов (понастоящем чл.-
кор.). Дисертацията му (номинирана за най-добра 
през 2010 г.) е на тема „Контрол на  нестацио-
нарната динамика на квантови системи: точни и 
приближени техники“. В Института по физика на 
твърдото тяло той работи предимно върху прило-
жението на композитните импулси в квантовата 
оптика. За постиженията му в областта на кван-
товата информатика е носител на престижното 
отличие „Марин Дринов“ (2013) за млади учени 
в направление „Нанонауки, нови материали и тех-
нологии“. В последните 3 публикации неговите 
изследвания са съсредоточени върху подобрение-
то на техниката на композитните импулси, което 
да позволи постигането на произволна вероятност 
за преход и да даде възможност този метод да се 
прилага върху по-голям набор от физични систе-
ми. 
 Доц. Торосов е съавтор на 25 статии и на 11 
доклада, представени на международни конферен-
ции. През 2012 г. статия на д-р  Торосов и проф. 
д.фз.н. Николай Витанов е избрана за „най-ярка 
публикация“ на годината на списанието Journal of 
Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. 
Резултатите от изследванията с негово участие са 
добре познати на международната научна общ-
ност и са цитирани над 250 пъти.

Доц. д-р Радостина Камбурова,
ИФТТ „Акад. Георги Наджаков“ – БАН

ДОЦЕНТ Д-Р БОЯН ТОРОСОВ – 
ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРС ЗА ВИСОКИ 

НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ИФТТ 2017 –  2018
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Инж. Радослав Ангелов1,2,
д-р Даниела Карашанова1,

д-р инж. Мария Атанасова2,3

XII ПРОЛЕТЕН СЕМИНАР ЗА МЛАДИ 
УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ В БАН

1 Лаборатория „Електронна микроскопия“ – ИОМТ при БАН 
2 Секция „Химия и фармация“ към СУБ

3 Катедра „Обща и неорганична химия“ – ХТМУ

 През 1869 г. проф. Д. И. Менделеев създава 
Периодичната таблица на химичните елементи и 
се основава Българската академия на науките (то-
гава Българско книжовно дружество – БКД). Об-
щото между тях не е само рождената им година, а 
и поривът, стремежът към знания, наука и инова-
ции.
 Младите учени и постдокторанти от БАН 
отбелязаха 150-годишнината от двете събития в 
ежегодния Пролетен семинар „Интердисципли-
нарна химия“, който се проведе в периода 19 – 21 
април 2019 г. в Творческия дом на БАН на Вито-
ша. За дванадесета поредна година семинарът бе 
организиран от Българската академия на науките 
и в частност – от Института по оптически мате-
риали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ 
(ИОМТ). От голямо значение за създаването на 
научния семинар като поле за изява на младите 
учени и докторанти е проф. д.фз.н. Ренна Дюл-
герова от Института по физика на твърдото тяло 
„Акад. Г. Наджаков“ (ИФТТ) при БАН, бивш ди-
ректор на Центъра за обучение на БАН. Нейната 
идея за създаването на единен форум за запоз-
наване, дискутиране и създаване на ползотворно 
научно сътрудничество сред младите учени да-
тира от 2008 г. и се възприе от младите учени, а 
понастоящем семинарът се организира от гл. ас. 
д-р Наталия Берберова и инж. Радослав Ангелов, 
ръководени от своите научни наставници доц. д-р 
Даниела Карашанова и гл. ас. д-р Биляна Георги-
ева, всички те от ИОМТ.
 Целите на пролетния семинар  са участни-
ците да представят основните резултати и пробле-
ми по тематиката, по която работят; да разширят 
знанията посредством цикъл от научно-образо-
вателни лекции, изнесени от български учени по 
едни от най-актуалните теми в областта на при-
родните науки. Всичко това се случи в творче-
ската атмосфера на научноизследователски дис-
кусии, решаването на задачи и провеждането на 

практически занимания, като основните резултати 
от провеждането на ежегодния семинар са създа-
ването и затвърждаването на междуинститутски 
научни връзки за обмяна на опит и идеи в Ака-
демията сред младите учени и изграждането на 
научно-презентационни умения у тях. Научната 
колаборация и сътрудничество, възникващи по 
време на ежегодния пролетен семинар „Интердис-
циплинарна химия“, са катализаторите на изсле-
дователските резултати и постиженията на докто-
рантите и младите учени от Академията. 
 От създаването на семинара до днес общо 
253 млади учени и докторанти са докладвали на-
учните си резултати и са били изнесени 95 лек-
ции, като средната бройка на участвалите научни 
институти е около 8. За 2014 г. общо 11 института 
на БАН са участвали с доклади в този семинар. 
Поради притегателната си сила, потенциална въз-
можност и постигнати резултати семинарът прие-
ма и участници и лектори от висши училища, сред 
които са Химикотехнологичният и металургичен 
университет (ХТМУ), Факултетът по химия и 
фармация и Физическият факултет на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“, Медицин-
ският университет – София. 
 Всяка година семинарът се провежда под 
идеята „Международна година на....“.  За 2019 г. 
това бяха трите юбилея: 150 години от създаване-
то на Периодичната таблица на химичните еле-
менти, 100 години от създаването на Междуна-
родния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) 
и 150 години Българска академия на науките. За 
тази цел на семинара бяха поканени авторитетни 
учени, работещи в областта на химията на елемен-
тите и историята на БАН. Участниците и покане-
ните лектори изслушаха две специално подготве-
ни научни лекции, посветени на 150-годишнината 
от създаването на БАН и Международната година 
на Периодичната таблица.
 Гл. ас. д-р Димитър Христов от Институт за 
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исторически изследвания на БАН изнесе поучите-
лен за химическата общност доклад на тема „Бъл-
гарска академия на науките на 150 години“, в коя-
то представи накратко историята на Академията 
от създаването ѝ до наши дни, като не пропусна да 
изложи изследването си върху диференциацията, 
създаването и обединението на научните институ-
ти през годините.
 Гл. ас. д-р Мария Атанасова от ХТМУ пред-
стави по интересен начин в нов и непознат аспект 
историята, структурата и значението на Перио-
дичната таблица и ролята на руския учен Дмитрий 
Иванович Менделеев за развитието на химията и 
физиката. Лекцията ѝ беше в контекста на 100-го-
дишнината от създаването на IUPAC. Представиха 
се хронологичното развитие на Закона на елемен-
тите от древни времена до наши дни, видовете 
варианти на систематизиране на известните хи-
мични елементи през годините, историята на от-
криването на химичните елементи и правилата за 
тяхното наименование. Темата създаде оживени 
дискусии относно труда и делото на проф. Мен-
делеев и бъдещия естествен ред на подредба на 
химичните елементи.
 В продължение на трите дни участниците в 
семинара изслушаха и научни лекции, изнесени 
от:
 • проф. д.х.н. Петър Петров от Института по 
полимери при БАН – „Полимерната химия като 
средство за разработване на иновативни функцио-
нални биоматериали“;

 • проф. д-р Даниела Ковачева от Института 
по обща и неорганична химия при БАН – „При-
ложение на праховата рентгенова дифракция при 
изследване на материали“;
 • гл. ас. д-р Величка Стрижкова от ИОМТ 
при БАН – „Атомен силов микроскоп – възмож-
ности за приложение в материалознанието“;
 • гл. ас. д-р инж. Мария Атанасова от ХТМУ 
– „Синергентна течност – течностна екстракция 
на 4f-йони в молекулни или йонни разтворители: 
от древните представи до авангардни научни тво-
рения“;
 • доц. д-р Красимир Темелков от Институ-
та по физика на твърдото тяло при БАН – „Ви-
сокомощни висококачествени лазерни системи, 
осцилиращи в средния инфрачервен спектър при 
стронциеви атомни преходи за приложение в ме-
дицината и материалознанието“;
 •  доц. д-р Веселин Тончев от Физическия 
факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ – „Мо-
дели на сложни системи“.
 Заедно с лекциите по време на семинара 
младите учени и докторанти от БАН имаха въз-
можност да докладват постигнатите научни резул-
тати. За всеки доклад се отделяше и минимално 
време за задължителни въпроси и дискусия от ау-
диторията. Общо 22 участници докладваха устно 
научната си работа, като повечето от тях предста-
виха и получените резултати по изпълнение на 
Национална програма млади учени и посдок-
торанти (Фотос 1).

Фотос 1. Участниците в Дванадесетия пролетен семинар на младите учени и докторанти „Интердисципли-
нарна химия“
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 Всички те отдадоха уважение към делото на 
българските радетели за наука, образование и про-
грес – създателите и пазителите на БАН – минали 
и настоящи, и на руския учен Менделеев, които са 
посветили живота си на науката. В навечерието на 
светлия български празник – 24 май, под мотото 
на химна „Напред, науката е слънце....“ младите 
учени и докторанти от БАН затвърдиха сентенци-
ята „verba volant scripta manent“, перифразирайки 
я в „viva a scientia“.

 Организаторите на семинара „Интердисци-
плинарна химия“ изказват своята благодарност 
към БАН – администрация, ръководството на 
ИОМТ – БАН за финансовата подкрепа, на всички 
лектори за отзивчивостта и ентусиазма, с които се 
включиха в ежегодното събитие, както и на млади-
те участниците за представените интересни науч-
ни доклади.

XII SPRING SEMINAR FOR YOUNG SCIENTISTS AND PhD STUDENTS IN BAS
Radoslav Angelov, Maria Atanassova, Daniela Karashanova

Abstract
 The goal of this anouncement is to present how the young scientists and PhD students from Bulgarian Academy 
of Sciences (BAS) have celebrated the three anniversaries during 2019: 150 years from discovery of Periodic Table 
of chemical elements created by Dmitri Mendeleev, IUPAC 100th anniversary and 150 years from the establishment 
of BAS. These three anniversaries were memorialized with XII Annual Spring Seminar for Young Scientist and PhD 
Students „Interdisciplinary chemistry“, held on 19 – 21 of April in Recreative Home of BAS at Vitosha Mountain. 
The participants reported their research results and have the opportunity to listen various scientific lectures given by 
famous Bulgarian researchers. 
Key words: Bulgarian Academy of Sciences (BAS), Periodic Table, IUPAC, anniversary, young scientists

Доц. д-р Еми  Халаджова,
Институт по полимери – БАН

МЛАДИТЕ УЧЕНИ В СВЕТА НА ПОЛИМЕРИТЕ

 „Младите учени в света на полимерите“ – 
така се нарича ежегодната Младежка научна се-
сия, провеждана от Института по полимери (ИП) 
– БАН вече 10 години. Тя е организирана за пър-
ви път през 2009 г. в изпълнение на дейностите 
по проект „Подкрепа за развитие и реализация на 
докторанти, постдокторанти и млади учени в об-
ластта на полимерната химия, физика и инженер-
ство“ (BG051PO001/07/3.3-02-051).
  След приключване на проекта ръководство-
то на Института по полимери решава да продъл-
жи организирането ѝ, давайки поле за изява на 
млади изследователи, работещи в областта на по-
лимерната наука. Традиционно научната сесията 
се провежада в първия четвъртък на месец юни. 
Първоначално тя стартира като постерна сесия, 
а от 2016 г. младите учени имат възможност да 
представят и научни доклади. Форумът придоби-
ва популярност не само сред институтите на БАН 
(Института по механика (ИМех, Института по ор-
ганична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ), 
Института по оптически материали и технологии 

„Акад. Йордан Малиновски“ (ИОМТ), Института 
по физикохимия (ИФХ), Института по неорганич-
на химия (ИОНХ) и др.), но и сред университетите 
(ХТМУ), СУ „Св. Климент Охридски“, Медицин-
ския университет, МГУ, НБУ и др.). Участия са 
взимали национални организации като Българска-
та агенция по безопасност на храните (БАБХ) и 
представители на бизнеса. През годините в науч-
ните сесии е имало дори международно участие 
от млади учени от Оксфордския университет и 
Египетския национален изследователски център в 
Кайро. Благодарение на популяризирането ѝ в на-
учните среди, научната сесия успява да поддържа 
постоянен брой участници всяка година – средно 
около 26. През 2018 г. в нея са се включили 38 
участници. Това се дължи на големия брой прак-
тиканти по програма „Студентски практики“ в ИП 
– БАН по това време, които активно вземат учас-
тие в постерната сесия. През 2013 г. организатори-
те на сесията решават, че младите учени трябва да 
бъдат допълнително стимулирани, вследствие от 
което започва награждаване на отличени постери. 
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Победителите са избирани чрез жребий, а награ-
дата представлявала научна книга. От 2016 г. се 
награждават вече и отличени доклади, а наградата 
става парична. По същото време започва избира-
не на научно жури, което оценява представянето 
на младите учени и качеството на тяхната рабо-
та. Така форумът придобива популярност и вече 
десет години събира млади хора с научни и при-
ложни постижения в различни сфери, неизменно 
свързани със „света на полимерите“! 
 На 6 юни 2019 г. в Заседателната зала на 
Института по полимери за десети пореден път се 
проведе Научната сесия „Младите учени в света 
на полимерите“. Юбилеят на Сесията беше отбе-
лязан с тържествено откриване и лекция на тема: 
 „Функционални свръхразклонени полимери: син-
тез и приложение“  на проф. Николай Царевски 
(гост лектор от Южен методистки университет, 
Далас, Тексас, САЩ). 
 В Десетата научна сесия взеха участие 25 
млади учени от десет научни организации в Бълга-
рия. Бяха изнесени три доклада и представени 26 

постерни съобщения. Научно жури в състав проф. 
М. Игнатова (ИП – БАН), проф. П. Шестакова 
(ИОХЦФ – БАН) и проф. И. Грабчев (Медицин-
ски факултет – СУ) отличи и награди авторите на 
2 доклада и 2 постера. Студентите, химици в ИП 
– БАН, Оюундари Тумурбаатар („HDMI-полифос-
форамидатни гликохидрогелове с биоразпознава-
телни свойства и потенциално антибактериално 
действие“)  и Явор Данов („Полимерни криогело-
ве, съдържащи бета-циклодекстрин за удължено 
доставяне на хидрофобни лекарствени вещества“) 
получиха награди за най-добър доклад. Студентът, 
химик в ИП – БАН, Мария-Десислава Атанасова  
(„Polymer solar cells based on PТB7-Fx prepared in
environmental and inert glove-box conditions“) и док-
торантът в ХТМУ Селен Исмаил („Fluorescence 
sensing polymer micelles with embedded 1,8 – 
naphthalimide units“) получиха награди за най-до-
бър постер. По традиция събитието приключи с 
коктейл. 
 Юбилейната сесия „Младите учени в света 
на полимерите“ беше посветена на 150-та годиш-
нина от основаването на БАН.
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 Монографията на видния български терми-
нолог чл.-кор. М. Попова представлява продълже-
ние на забележителния ѝ труд „Теория на терми-
нологията“, издаден през 2012 г. в авторитетната 
поредица на Международната библиотека „Сла-
вянско терминознание“. Теоретичните проблеми 
на терминознанието, така задълбочено разгледа-
ни в „Теория на терминологията“, в този следващ 
труд на М. Попова намират своята конкретизация с 
оглед на терминографската практика и на стандар-
тизацията на термините. 
 Трудът „Приложно терминознание“ е об-
общение на огромния теоретичен и практически 
опит на чл.-кор. М. Попова като терминолог и като 
терминограф, който е създател на концепцията, 
съавтор и редактор на поредица от терминологич-
ни речници, разработени в Секцията за българска 
терминология и терминография към Института за 
български език.
 Това е първият труд в българското терми-
нознание, специално посветен на проблемите на 
терминографията. Той има висока теоретична и 
научноприложна стойност, на първо място, по-
ради разглеждането и разрешаването на редица 
теоретични, методологически и приложно-науч-
ни проблеми, свързани с терминографията и със 
стандартизацията на термините. Високата стой-
ност на труда се обуславя и от извънредно ценните 
конкретни практически указания към всеки един 
етап от терминографската работа и от стандарти-
зацията на термините. 
 Трудът е написан много увлекателно, на дос-
тъпен и ясен език, а изложените възгледи са под-
крепени и илюстрирани с многобройни примери 
от различни речници и от богатата терминограф-
ска практика на М. Попова. Тези качества на труда 
го правят полезен и достъпен за широк кръг чита-
тели. 
 Монографията включва три части, посвете-

ни на терминографията, терминологичните сбир-
ки и стандартизацията на терминологията, а също 
и заключителна част, бележки, библиография (с. 
404 – 439) и приложение (с. 440 – 446). 
 Първата част на труда – „Терминография“ 
(с. 15 – 206), се състои от 8 глави. В първа гла-
ва М. Попова разглежда основните особености 
на терминографията в нейните два аспекта – 
като научна теория и като практическа дейност. 
Поставени са (във втора глава) редица същест-
вени проблеми на терминографията като теория, 
на първо място – въпросът за това кои речнико-
ви единици трябва да намерят място в словника 
на терминологичните речници. Решение в тру-
да намират редица дискусионни проблеми, сред 
които: за отношението на терминографията към 
лексикографията и за съдържанието на поняти-
ята терминологични речници и специални реч-
ници. М. Попова аргументира схващането си, 
че терминографията не е дял на лексикографи-
ята, а представлява специфичен дял на термино-
знанието. 
 В трета глава след преглед на използваните 
в терминографията методи и подходи М. Попова 
излага своите възгледи за това кои подходи са при-
ложими в работата върху терминологичен речник. 
Изразените възгледи са извънредно ценни в мето-
дологичен и в приложен план. Особено ценни са 
предложените подходи при съставянето на слов-
ник на терминологичен речник, към които се отна-
сят подходът, изведен въз основа на прототипната 
теория, и системният подход, при който се отчитат  
двата типа системни отношения между термините 
– понятийно-семантичните (генерични, партитив-
ни, асоциативни) и лексикалносемантичните (по-
лисемия, синонимия, антонимия и др.). 
 Много интересна информация за началото на 
терминографската дейност се съдържа в четвърта 
глава. Излагат се любопитни сведения за първия 
български терминологичен речник с автор М. По-
пович, създаден през 1843 г. Представени са и пър-
вите терминологични речници за други славянски 
езици (полски, руски, украински). 
 Пета глава запознава читателя с основните 
тенденции в развоя на терминографската теория и 
практика в световен мащаб и в България. Отбеля-
зани са българските трудове, които са приносни за 
нейното развитие.
 Шеста глава, посветена на актуалния проб-
лем за параметрите в терминографията, съдържа 
много важни идеи с теоретичен и научноприло-
жен характер. Разгледани са терминографските 
параметри, предложени от редица видни изследо-
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ватели. Въз основа на  предходните изследвания 
и на собствения си опит М. Попова извежда 26 
терминографски параметри, разделени в три гру-
пи според това, към коя част от терминологичния 
речник се отнасят: към неговата микроструктура, 
към макроструктурата му или едновременно и към 
двете. 13 от тези параметри М. Попова определя 
като задължителни за всеки терминологичен реч-
ник. Изведените параметри са обективна основа за 
класифицирането на терминологичните речници в 
седма глава. 
 Анализът на терминологичните параметри 
е съчетан с детайлно описание на особеностите 
на макроструктурата и микроструктурата на тер-
минологичния речник. Поставен е и интересният 
проблем за прилагането на енциклопедизъм в 
терминографската практика, като се изяснява 
въпросът за принципната разлика между микро-
структурата на общите тълковни речници и на тер-
минологичните речници с оглед на енциклопедич-
ния компонент в тях.
 Шеста глава съдържа и полезни практи-
чески препоръки към работата по отделните части 
на речниковата статия в терминологичен речник. 
Много полезна в научноприложен план е и осма 
глава, където М. Попова разглежда детайлно всич-
ки дейности по създаване на терминологични реч-
ници: предварителната обработка на материала, 
за която препоръчва да се извършва по системни 
групи, работата по дефинициите и др. Трябва да 
се подчертае важността на изложените от М. По-
пова възгледи и препоръки по отношение не само 
на терминологичните речници, но и на всеки един 
тип речник. 
 Във втората част на труда (с. 207 – 250) са 
разгледани тезаурусите, терминологичните банки 
и терминологичните бази знания, обединени под 
общото название терминологични сбирки. Автор-
ката достига до идеята, че терминологичните бан-
ки и терминологичните бази знания представляват 
една и съща терминологична сбирка в различни 
етапи от нейното развитие. Разгледани са специ-
фичните особености в строежа, дефинициите и 
функцията на тезаурусите, по които те се разли-
чават от речниците. Посочена е много полезна 
информация за съдържанието и организацията на  
терминологичните банки, като и тук М. Попова из-
разява собствено виждане за тяхната микрострук-
тура. 
 Третата част на труда (с. 251 – 370) е пос-
ветена на проблемите на стандартизацията – една 
изключително важна приложна дейност, насоче-
на към преработка или коригиране на определени 

страни от съдържанието и формата на термина. М. 
Попова излага причините, които налагат да се из-
вършва стандартизация, свързани както с възмож-
ни промени в съдържанието на научното понятие, 
така и с постигане на целта терминът да изпълнява 
ефективно своята функция на основна единица в 
специалната комуникация.
 В първа глава са разгледани принципите, 
на които трябва да се основава стандартизация-
та, свързани с удовлетворяване на изискванията 
към термините (към изразеното от тях понятие, 
към тяхното значение, респ. – към дефиницията 
им, към отношението понятие – езикова форма, и 
към езиковата им форма). Във втора глава се дис-
кутират принципите, по които се извършват видо-
вете стандартизация, разграничени от авторката. 
Особено важни са принципите, отнасящи се към 
видовете стандартизация по параметъра ‘строеж 
на термина – отделните слоеве и съотношението 
между тях’, като и тук М. Попова изказва ценни 
препоръки към всеки един от техните етапи. 
 Много полезна с оглед на многобройните 
проблеми, които възникват при най-новите тер-
мини, е препоръката при необходимост от избор 
между термини с различна езикова форма да се 
препоръча тази форма на термина, която е правил-
но ориентираща, а ако това е невъзможно, да се от-
даде предпочитание на неутралната езикова форма 
пред неправилно ориентиращата. 
 Богатството от оригинални и ценни възгледи 
и идеи в труда на чл.-кор. М. Попова „Приложно 
терминознание“ обуславя приносния му характер 
за терминознанието и важността му както за спе-
циалистите терминолози, така и за всеки филолог. 
А многобройните научноприложни идеи и прак-
тически указания в труда го правят задължително 
практическо ръководство не само за специалисти в 
областта на терминографията, но и за лексикогра-
фи, преводачи и специалисти от различни научни 
области, които имат отношение към работата по 
терминологични речници. 

Проф. д-р Сия Колковска, 
Институт за български език – БАН

 



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

Фондацията осъществява пет програми:
   Таланти

   Научни изследвания

   Информация, издания, изяви и международно сътручничество

   Насърчаване на стопански инициативи

   Развитие

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

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

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

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

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

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



	 	
The first Congress Centre in

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

namely

Петте зали разполагат с пълно 
стандартно оборудване:

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

Хотелът има 
95 стаи, а 

ресторантът – 
400 места.

Инфраструктурата 
на Конгресния 

център 
„Фр. Жолио-

Кюри“ позволява 
гъвкавост и 

пригодимост към 
всяка проява. 

Адресът	е:
Международен дом на учените

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

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

www.ihsvarna.com
За	контакти	в	София:

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

The	address	is:
International House of Scientists

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

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

www.ihsvarna.com
Contact	in	Sofia:

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

the „Frederic Joliot-Curie“
International House of Scientists

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

to 300 participicians, or several smaller
simultaneous meetings

Full standart equipment in the 5 
meeting rooms is available:

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

The hotel has
95 rooms,

the restaurant – 
400 seats

The Infrastructure 
of „J.-Curie“ 

Conference Centre 
provides flexibility 

and adaptability for 
every event. 

Първият конгресен център в
България, построен в комплекса

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

а именно
Международният дом на учените

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

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

симултантни срещи.


