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Александър Тасев, Антон Иванов
ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА
НА ЕНЕРГЕТИКАТА С ФОКУС ВЪРХУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НАЦИОНАЛНА 
СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИ-
КАТА С ФОКУС ВЪРХУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕ-
ТИКАТА“

Водещ институт: Институт за икономически 
изследвания при БАН (ИИкИ–БАН)

Екип за управление на проекта:
Ръководител: 
Проф. д-р Александър Тасев – директор на 

ИИкИ–БАН
Членове:
Проф. д-р Митко Димитров – ИИкИ–БАН 
Проф. д-р Йордан Христосков – ИИкИ–БАН
Доц. д-р Даниела Бобева – ИИкИ–БАН
Проф. д-р Георги Шопов – ИИкИ–БАН
Проф. д-р Спартак Керемидчиев – ИИкИ–БАН 
Основни експерти:
Инж. Антон Иванов
Инж. д-р Стефан Сулаков
Анна Димитрова
Ас. д-р Недялко Несторов
В решение № 1068/15.12.2016 г. на Министер-

ския съвет е поставен въпросът какви са възмож-
ностите за реализация на активите на АЕЦ „Беле-
не“, който изисква комплексна оценка на редица 
фактори, от които зависи електропотреблението 
и електропроизводството. Във връзка с това на 
30.01.2017 г. беше подписан договор между Бъл-
гарски енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) и Българска-
та академия на науките (БАН) за разработване на 
Национална стратегия в областта на енергетиката 
с фокус върху електроенергетиката, с техническо 
задание, в което точно са определени всички дей-
ности, чрез които трябва да се оценят факторите, 
от които зависи електропотреблението и произ-
водството на електроенергия в България с хори-
зонт 2040 г. Тези дейности са както следва: 

1. Дейност I – Цялостна макроикономическа 
оценка на развитие на българската и европейските 
икономики в следващите десетилетия.

2. Дейност IА – Анализ на състоянието и перс-
пективите за развитие на електроенергетиката в 
България. Прогнози на електропотреблението до 
2040 г. 

3. Дейност II – Цялостен анализ на състоянието 
и развитие на електроенергийния сектор. Задово-
ляване на електропотреблението до 2040 г.

4. Дейност III – Изследване на тенденциите на 
развитие на енергийните пазари в Европа и въз-
можностите на България да продължи да бъде из-
носител на електроенергия. Това обхваща и анализ 
на ценовите нива на електроенергията на енергий-
ните борси и в страната.

5. Дейност IV – Разработване на препоръки за 
необходимостта от изграждане на нови мощности 
(включително АЕЦ „Белене“).

6. Дейност V – Анализ на възможността проек-
та АЕЦ „Белене“ да бъде реализиран на пазарен 
принцип и разработване на вариант за отделяне на 
активите и пасивите на НЕК, свързани с Проекта 
АЕЦ „Белене“, в отделно търговско дружество и 
провеждане на последваща процедура по реда на 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол. 

7. Дейност VI – Анализ на състоянието и перс-
пективите за развитие на „Мини Марица-изток“ 
ЕАД.

8. Дейност VII – Социални измерения на разви-
тието на електроенергетиката и на либерализация-
та на електроенергийния пазар.

Възложеният от правителството на България 
проект „Национална стратегия в областта на енер-
гетиката с фокус върху електроенергетиката“ на 
БАН е най-мащабният в периода след 1989 г. и 
беше изпълнен успешно.

В проекта участват над 50 учени и експерти. 
Над 80 % от дейността по проекта е изпълнена от 
БАН с участието на следните институти:

• Водещ институт – Институт за икономи-
чески изследвания;

• Национален институт по метеорология и 
хид рология;



4  Списание на БАН 2/2019

НАУЧЕН ДЯЛ

• Институт по електрохимия и енергийни сис-
теми;

• Институт за изследване на населението и 
човека;

• Централна лаборатория по слънчева енергия 
и нови енергийни източници;

• Институт по металознание, съоръжения и 
технологии;

• Институт по инженерна химия.
За разработване на първични анализи в секто-

рите на производство и разпределение на елек-
трическа енергия са използвани данни от дър-
жавните дружества и експертиза от „Минпроект“ 
ЕАД, „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 
(ЕСО), Технически университет – София и др. 
Бяха проведени срещи и обсъждания с широк кръг 
от производители, търговци и големи потребители 
на електрическа енергия.

Методология – разработени модели
за нуждите на проекта

Методологията за изпълнение на проекта стъп-
ва върху разработени от колектива специално за 
случая модели с уникален характер:

• Финансово-икономически модел (ФИМ) – 
адаптиран за оценка на икономическото разви-
тие на България.

• Иконометричен модел за прогнозиране на 
потреблението на електроенергия в България и в 
региона.

• Иконометричен модел за прогноза на цените 
на електрическа енергия на електроенергийните 
борси в България и в страните от региона.

• Модел на почасови профили и диспечиране на 
електрическите товари за национален и региона-
лен пазар.

• Финансов модел за прогнозиране на парич-
ните потоци от потенциалното изграждане на 
АЕЦ „Белене“, който може да бъде използван и в 
бъдещите преговори със стратегически инвести-
тори.

• Методика за изчисляване на енергийната 
бедност по различни показатели и за нейното 
прогнозиране.

Тенденции в развитието на българската
икономика

Тенденциите в развитието на българската ико-
номика се извеждат като се прилага следният на-
учнообоснован и апробиран алгоритъм:

• Оценките за развитието на световната и ев-
ропейските икономики се използват за характери-
зиране на външната среда, в която ще се развива 
българската икономика.

• Определят се факторите за растеж на българ-
ската икономика, които не се използват достатъчно 
или се използват неефективно.

• Определят се онези характеристики на биз-

нессредата – функциониране на институциите, ра-
бота на администрацията, политики и т.н., които 
пречат на нормалното функциониране и развитие-
то на бизнеса.

• Характеризира се спецификата на развитие 
на структурата на българската икономиката по ос-
новни сектори (селско стопанство, индустрия, ус-
луги) до 2040 г.

• Резултатите от тези качествени анализи се 
използват като основа за определянето на основ-
ните стартови променливи и показатели на финан-
сово-икономически модел – ФИМ, чрез който се 
изчисляват различни варианти на икономическо 
развитие на България.

Извършена е оценка на демографското разви-
тие на България в три варианта като следствие от 
вариантите на икономически растеж. Резултатите 
от оценката се ползват и при другите дейности на 
проекта. Вариантът на умерен демографски рас-
теж е използван при конкретните прогнози.

Изведени са три варианта на икономическо раз-
витие до 2040 г. в зависимост от степента на из-
ползване на факторите на растеж и подобряване на 
бизнессредата:

• Вариант на висок растеж – съвпадение и 
наслагване на влиянието на всички положителни 
фактори за растеж, българската икономика ще из-
ползва в максимална степен възможностите си за 
развитие. При тази хипотеза може да се очакват 
реални темпове на растеж – от 3,5 до 6 % годиш-
но, а на дефлатора на брутния вътрешен продукт 
(БВП) – 3 – 4 %. БВП достига до 611 млрд. лв. през 
2040 г. в текущи цени.

• Вариант на нисък растеж – съвпадение и нас-
лагване на негативни процеси – няма положителна 
промяна в използване на недооценяваните факто-
ри за растеж, световната и европейските иконо-
мики ще продължават да се развиват със забавени 
темпове. Допускаме, че реалните темпове на рас-
теж на българската икономика могат да бъдат от 
2,5 до 3 % годишно, а на дефлатора на БВП – 2 
– 3 %. БВП достига до 334 млрд. лв. през 2040 г. в 
текущи цени.

• Вариант на среден растеж – част от възмож-
ностите за ускорено развитие ще бъдат използва-
ни колебливо и през различни периоди от време. 
Реалните темпове на растеж на българската ико-
номика могат да бъдат от 3 до 4 % годишно, а на 
дефлатора на БВП – 2,5 – 3 %. БВП достига до 432 
млрд. лв. през 2040 г. в текущи цени.

Икономическо развитие на България и конвер-
генцията в ЕС – към 2015 г.

През 2015 г. БВП по текущи цени на глава от на-
селението на България е 48 % от това на страните от 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и 22 % от сред-
ното равнище на страните от Европейския съюз. 

И при трите варианта допускаме, че БВП на 
старите страни-членки ще расте с реални темпове 
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1 % годишно, а дефлаторът на БВП ще бъде 0,7 % 
годишно, средно за целия 20-годишен период. 
Това са реалистични числа за цяла група страни, 
за толкова дълъг период и те са близки както до 
историческите данни, така и до прогнозите на ос-
новните международни организации.

Сегашното равнище (2015 г.) на цените на БВП 
за ЦИЕ е 66 % от средното на ЕС-28. Приемаме, че 
реалните темпове на растеж на тази група страни 
в началния период ще бъдат около 3 % годишно и 
постепенно ще намаляват до средно 2 % годишно, 
а за дефлатора – 2 – 2,5 % годишно.

Икономическо развитие на България според 
вариантите на растеж и конвергенцията в ЕС – 
към 2040 г.

Вариант на висок растеж – при приетите пред-
поставки, през 2040 г. България може да достигне 
85 – 90 % от средното равнище на БВП на глава 
от населението на страните от ЦИЕ и 65 – 70 % от 
средното равнище на страните от ЕС. 

Вариант на нисък растеж – през 2040 г. Бълга-
рия може да достигне 50 – 55 % от средното рав-
нище на БВП на глава от населението на страните 
от ЦИЕ и 40 % от средното равнище на страните 
от ЕС. Запазване на сегашното изоставане на Бъл-
гария както от средните показатели на ЕС, така и 
от ЦИЕ. 

Вариант на среден растеж – в резултат от съв-
купното действие на приетите темпове на реален 
растеж и на дефлатора се получава, че през 2040 г. 
България може да достигне около 65 – 70 % от 
средното равнище на БВП на глава от населението 
на страните от ЦИЕ и около 50 % от средното рав-
нище на страните от ЕС.

Прогнози на електропотреблението
в България до 2040 г.

Въз основа на изведените варианти на иконо-
мическо развитие на страната са изготвени съ-
ответни прогнози за електропотреблението до 
2040 г. с помощта на разработения иконометричен 
модел за прогнозиране на потреблението на елек-
троенергия в България и в региона.  

Потреблението на електрическа енергия се 
прогнозира въз основа на структурата на иконо-
миката, цикличните ефекти върху електропотреб-
лението, доходите, мерките за енергийна ефек-
тивност и регулаторни фактори, при отчитане на 
следните сектори:

• Домакинства;
• Индустрия;
• Услуги;
• Транспорт;
• Аграрен сектор. 
Използват се общи фактори като доходи и 

брой на населението, брутна добавена стойност 
по сектори, брой на заетите лица, инвестиции, 
както и някои специфични фактори: средного-

дишна температура, полезна жилищна площ, 
цени на енергийни ресурси, електрификация в 
транспорта, в т.ч. навлизане на електромобили-
те, разгърната застроена площ на жилищни и 
други сгради в сферата на услугите. Освен това 
са взети предвид следните специфични характе-
ристики при потреблението на електроенергия в 
България:

• Българската икономика е енергоемка (ниво 
на енергийна интензивност над средното за ЕС), 
което е следствие от структурата на индустрията, 
където доминират преработвателната и добивната 
промишлености.

• От друга страна, потреблението на ток на чо-
век от населението сериозно изостава от развитите 
страни и страните в ЕС, което е следствие от бед-
ността в България.

• Загубите от пренос и дистрибуция на елек-
трическа енергия (% от произведената електриче-
ска енергия) намаляват и се доближават до средни-
те в ЕС.

• Динамиката на крайното енергийно потреб-
ление по сектори в ЕС-28 за последните 25 години 
показва устойчиво намаление на потреблението на 
енергия в индустрията, увеличение в сектор „Ус-
луги“ и относително стабилизиране на нивата на 
енергопотребление в сектор „Домакинства“.

Направените прогнози за електропотребление 
са съобразени и с навлизането на нови технологии 
в следните области в енергийния сектор: използ-
ване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
за електропроизводство, мрежово управление, 
системи за акумулиране на електроенергия, упра-
вление на потреблението и др.

Отчитането на влиянието на новите технологии 
е направено, както следва:

• при консумацията чрез отразяване на ефекта 
от мерките за енергийна ефективност, но и с отчи-
тане след 2030 г. на допълнително електропотреб-
ление с навлизане на електромобили и разрастване 
на дигиталните приложения;

• при преноса и разпределението на електри-
ческа енергия с намаляване на процента на техно-
логични загуби;

• при производството чрез отчитане на разши-
реното използване на ВЕИ в близост до консума-
торите (което също е включено към пресмятане на 
дела на ВЕИ в крайното потребление на електри-
ческа енергия), както и на по-ефективни фотовол-
таични и вятърни технологии, след 2030 г. 

Получените резултати отговарят на трите ва-
рианта на икономическо развитие на България до 
2040 г. Резултатите от първите два сценария – ми-
нимален и умерен,  показват, че не се очаква съ-
ществено увеличение на електропотреблението до 
2040 г. При сценария за високо потребление, уве-
личението спрямо 2015 г. е с 7,3 ТВтч към края на 
прогнозния период. 
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Изводи и заключения от секторните анали-
зи:

• По-ниското електропотребление е следствие 
от съкращаването му в индустриалните сектори на 
икономиката, транспорта и аграрния сектор.

• Потреблението на електрическа енергия от 
домакинствата се запазва приблизително еднакво.

• Потреблението на електроенергия в сектора 
на услугите нараства.

• Потреблението на електрическа енергия на 
домакинствата понастоящем се ограничава от по-
треблението на по-евтини и замърсяващи въздуха 
видове енергия. 

• Значително изоставане на страната ни по 
показателя потребление на електрическа енергия 
на лице от населението в сравнение с Организа-
цията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) и ЕС.

• Слаб ефект на досегашните политики на 
енергийна ефективност върху потреблението на 
електрическа енергия. 

• Значителният дял на сектор „Домакинства“ 
в общото електроенергийно потребление изисква 
прилагането на политики, съобразени със специ-

фиките на сектора, а именно – ниска покупател-
на способност и ниска социална търпимост към 
ценови покачвания. Тези ефекти се засилват от 
слабите възможности за частни инвестиции за 
подобряване на енергийната ефективност в този 
сектор.

Анализът подкрепя необходимостта от продъл-
жаване и засилване на политиките за енергийна 
ефективност във всички сектори. 

За периода до 2040 г. планирането на енер-
гийните баланси и ресурсното осигуряване на 
националното потребление се базира на прог-
нозите за умерен сценарий. 

Прогнози на електропотреблението в регио-
на до 2040 г.

В рамките на проекта е разгледан регион, кой-
то обхваща: Румъния, Гърция, Турция, Маке-
дония, Сърбия, Унгария, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Албания, Косово.

Изследвани са тенденциите в развитието на 
електроенергетиката в европейски и региона-
лен контекст за последните 25 години, които са 
следствие от търсенето и предлагането и нара-

Фиг. 1. Прогнозно крайно електропотребление без технологични загуби (ТВтч)

Варианти на крайно електропотребление 
(ГВтч/годишно) 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г.

Минимален 28.5 28.9 29.0 28.2 28.5 29.0
Умерен 28.5 29.0 29.8 29.9 30.7 32.1
Максимален 28.5 29.3 31.2 32.5 34.0 35.8

Таблица 1 
Прогнозно крайно електропотребление без технологични загуби (ТВтч)
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стващата либерализация на електроенергийните 
пазари. 

Наблюдава се слаба енергийна инвестиционна 
дейност и неизпълнение на националните страте-
гии в сектора.

Наред с националните политики, енергийната 
политика на ЕС оказва силно влияние за развитие-
то на електроенергетиката в региона (целеви рав-
нища на възобновяеми източници на енергия, ЕС, 
контрол върху големите енергийни проекти, цени 
на емисии и т.н.).

Направен е анализ на търсенето и предлагане-
то на електроенергия в региона, като е отчетено 
и състоянието на националните електроенергий-
ни мощности, перспективите за извеждане на съ-
ществуващите, както и за построяване на нови. На 
тази база са разработени три варианта на прогноза 
за търсенето и предлагането на електроенергия в 
региона до 2040 г. Вариантите са дадени без Тур-
ция и с Турция. Основание за това е, че към 2015 г. 
Турция формира половината от производството и 
потреблението на електроенергия в региона, като 

 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г.
Минимален сценарий 
Общо за региона с Турция 18.2 8.5 -42.4 -28.8 -29.2
Общо за региона без Турция -3.7 -6.4 -24.4 -41.5 -29.2
Умерен сценарий 
Общо за региона с Турция 41.7 37.6 37.1 97.9 188.4
Общо за региона без Турция 19,8 23.5 24.8 24.1 41.2
Максимален сценарий
Общо за региона с Турция 75.1 93.0 57.5 161.1 300.1
Общо за региона без Турция 27.8 45.7 49.6 51.2 74.0

Таблица 2 
Общо прогнозен нетен внос* на електроенергия в региона**, три сценария (ТВтч)

* Вносът е отразен с положителен знак, а износът – с отрицателен. 
** В прогнозите не е включена България. 
Бележка: В минималния сценарий през 2040 г. дефицитът за Турция е малък и се покрива от поддържания тех-

нически резерв без да го изчерпва. 
Източник: БАН.

се прогнозира, че делът ѝ ще нарасне до 60 % през 
2040 г. Съществен фактор за региона е и неясно-
тата относно изграждането на големи мощности в 
тази страна и свързаната с електроенергията спе-
цифична национална регулаторна рамка.

При минималния сценарий, ако страните реа-
лизират своите инвестиционни планове в областта 
на електроенергетиката, в региона след 2025 г. не 
се очертава недостиг на електрическа енергия. От-
делни мощности в региона могат да осъществяват 
износ поради конкурентна цена на производството.

При умерения и максималния сценарии (без 
Турция) прогнозата показва, че регионът ще из-
питва недостиг на електроенергия към 2030 г., 
който е възможно да се задоволи с внос:

• При умерения сценарий недостигът е от по-
рядъка на 24 ТВтч. 

• При максималния сценарий недостигът е 
около 49 ТВтч. 

България е най-големият износител на електри-
ческа енергия в региона, с дял от 32 % от общия 
износ в региона. Понастоящем страните в региона 

разчитат на българските производствени мощности 
за балансиране на системите си в редица режими.

Прогнозни борсови цени в България и регио-
на до 2040 г.

До 2017 г. не са публикувани прогнози за регио-
нални пазарни цени на електрическата енергия. В 
рамките на проекта е разработен иконометричен 
модел за прогнозиране на цените на електрическа 
енергия на електроенергийните борси в България 
и в страните от региона.

Въз основа на изследваните тенденции в раз-
витието на енергийните пазари в ЕС и в региона, 
като са взети предвид и изискванията на Евро-
пейската комисия (ЕК) относно либерализацията 
на пазарите и практическото им развитие през 
последните години, са направени прогнози на це-
ните в България и в региона. 

Анализът показва, че цените на електрическата 
енергия ще растат и че е реалистично да се очаква, 
че след 2020 г. ще има значителна конвергенция на 
националните борсови цени към регионална цена. 

НАУЧЕН ДЯЛ
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За да се стигне до тези общи регионални борсо-
ви цени, предварително са прогнозирани борсови 
цени за отделните страни в региона с помощта на 
разработения от нас модел. Предлагаме сравнение 
на нашите резултати по страни с аналогични прог-
нози от официални чуждестранни източници, което 
показва несъществени разлики между прогнозите.

Тук могат да се посочат следните примери: 
прогнозата за борсовата цена в Турция на Турската 
гаранционна банка за 2020 г. е около 76 USD/МВтч 
(около 63 EUR/МВтч при текущия валутен курс), 
докато нашата прогноза за борсова цена за Турция 
е 64 EUR/МВтч.

В Енергийната стратегия на Румъния се прогно-
зира цена в рамките на 65 – 85 EUR/МВтч в перио-
да 2030 – 2050 г., докато нашата прогноза за Румъ-
ния е 69 – 80 EUR/МВтч за 2030 – 2040 г. 

Оценката на ЕК за изграждането на унгарската 
АЕЦ „Пакш“ се основава на прогнозни борсови 
цени между 75 – 85 EUR/МВтч през 2040 г., като 
нашата прогноза за Унгария е за цени на електри-
ческа енергия на борсата в порядъка на 78 – 82 
EUR/МВтч.

Прогнозните борсови цени на Световната бан-
ка за България са в интервала 43 – 47 EUR/МВтч 
на вътрешния пазар без отчитане на конвергенция 
през 2020 г., при наша прогноза за България от 
48 EUR/МВтч. В прогнозата в Регионалния док-
лад за Югоизточна Европа на South East Europe 
Electricity Roadmapе цените на едро за България 
се движат от 46 EUR/МВтч през 2020 г. до 67 – 75 
EUR/МВтч към 2040 г.

В обобщение на анализите се заключава, че:
• Българската електроенергия е с конкурентни 

цени на регионален пазар, като цената на нашата 
борса е близка до тази на Румъния, която има по-
добен на нашия електроенергиен микс и също е 
износител.

• През целия наблюдаван период в България 
балансът по търговската сметка по отношение на 
електрическата енергия е положителен.

• В региона се наблюдава силно изразена се-
зонност на износа – по-високи стойности през лет-

ните месеци с най-високи стойности през юли и 
август, по-ниски през зимните месеци.

Наблюдаваните тенденции в края на 2018 г. 
и началото на 2019 г. показват, че е налице ус-
корен ценови ръст на борсовия пазар у нас в 
посока към конвергенция с регионалните бор-
сови пазари, който потвърждава прогнозата за 
умерения сценарий след 2020 г.

Състояние и развитие на електроенергий-
ния сектор до 2040 г.

Направена е оценка на състоянието и възмож-
ностите за развитие на съществуващите елек-
тропроизводствени мощности до 2040 г. 

Основен местен ресурс на България са лигнит-
ните въглища, но използването на възобновяеми из-
точници за задоволяване на енергийно потребление 
заема все по-голям дял. Ядрената енергия се отчита 
като местен източник и в значителна степен допри-
нася за подобряване на енергийната независимост 
на страната поради възможността за осигуряване на 
дългосрочни резерви. Използването на трите групи 
енергийни ресурси позволява намаляването на зави-
симостта на България от внос на енергия и ресурси. 
Енергийната зависимост на България през послед-
ните години е значително по-ниска от средната за 
страните – членки на ЕС, по данни на Евростат.

Съществуващата електроенергийна система в мо-
мента е балансирана и разполага с достатъчно мощ-
ности с хоризонт за работа в съответствие с техниче-
ските характеристики на основните мощности, чии-
то живот при определени условия може да продължи 
до 2040 г. Системата разполага с производствени 
мощности, които надхвърлят нуждите на вътреш-
ното потребление към днешна дата, което обуславя 
позицията на страната ни като нетен износител в ре-
гиона. Условията, които предопределят дългосрочно 
възможността за работа на сегашните мощности, 
произтичат от следните основни изисквания на ЕК: 

• екологични изисквания за нива на допустими 
емисии и ценово влияние на търговията с въгле-
родни емисии;

• либерализация на електроенергийния пазар.

Таблица 3 
Прогнозни цени на регионалните борси, в EUR/МВтч

Години 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2040 г.

Цени в региона

Минимален сценарий 56 63 69 76 81
Умерен сценарий 57 64 69 77 81
Максимален сценарий 61 68 73 80 84

Цени в България

Минимален сценарий 49 54 62 68 72
Умерен сценарий 58 63 71 77 80
Максимален сценарий 61 66 74 80 84
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Развитието на енергийния баланс на страната 
зависи и от политиката за осигуряване на по-висок 
дял на ВЕИ в крайното потребление на енергия и 
навлизането на новите технологии.

На база на направения анализ на състоянието 
на електроенергийните мощности са определени 
ключови събития за сектора до 2040 г. Такива са:

• изтичане на договорите за преференциално 
изкупуване от ВЕИ към 2025 и 2032 г.;

• утвърждаване на режима за работа на ТЕЦ 
при условията на дерогации след 2021 г.;

• получаване на следващи лицензии за експлоа-
тация на АЕЦ „Козлодуй“ към 2030 и 2040 г.

Работата на електрогенериращите мощности 
в рамките на хоризонта на планиране, особено 
на ТЕЦ, е свързана с управление на рисковете за 
предсрочно прекратяване на работата на мощно-
стите, поради засилващите се изисквания за пови-
шена безопасност, опазване на здравето и еколо-
гични изисквания.

Въз основа на техническото състояние на бъл-
гарските електропроизводствени мощности, из-
искванията, на които трябва да отговорят, както и 
прогнозите за дял на ВЕИ и възможните варианти 
на електропотребление, са разработени четири ва-
рианта, които прогнозират живота на мощностите 
с хоризонт 2040 г. – оптимистичен, референтен, 
песимистичен и крайно песимистичен:

• Оптимистичен (запазване на статуквото) – 
за работа на въглищните централи до изчерпване на 
техническия ресурс на основни съоръжения, който 
е свързан с допълнителни инвестиционни разходи 
и при положение, че България постигне условия за 
„отложена декарбонизация“ след 2040 г.;

• Референтен (базов за проекта) – за работа 
на централите при планиране на сроковете за екс-
плоатация и поетапно извеждане от експлоатация 
на енергийни блокове, който отчита „планиране 
на извеждане на мощности“ и при положение, че 
България постигне условия за „отложена декарбо-
низация“ до 2040 г.;

• Песимистичен – за работа на въглищните 
централи при условия на по-ранно прекратяване 
на работата им по екологични или финансови съ-
ображения, преди изтичане на експлоатационните 
срокове;

• Крайно песимистичен – за по-ранно пре-
кратяване на работата на въглищните централи 
поради ускоряване на изискванията от ЕК за нала-
гане на екологични ограничения.

Обоснованите в настоящия проект основ-
ни рискове за работата на националните ТЕЦ 
на лигнитни въглища – цени на въглеродни 
емисии и необходимост от нови инвестиции, 
свързани с получаването на дерогации, в края 
на 2018 г. и началото на 2019 г. доминират 
дневния ред в сектора и извеждат на преден 
план обсъждането на крайно песимистичния 
сценарий за работа на централите на въгли-
ща в България.

В рамките на проекта анализираните варианти 
допускат различни възможности за инсталира-
ни мощности за периода до 2040 г. в зависимост 
от реа лизацията на ВЕИ проекти в България. По-
настоящем, въпреки наличието на заявки за стро-
ителство на над 1000 МВт мощности от ВЕИ, няма 
предприети стъпки от заявителите за реализация 
на нито един голям инвестиционен проект. Опре-

Годи-
на

АЕЦ
„Коз-

лодуй“

ТЕЦ на въглища –
Варианти на срок за експлоатация ТЕЦ с 

комбинирано 
производство

Биомаса 
и биогаз

Вод-
на

Вя-
търна

Слън-
чева

Дял от 
ВЕИ, %

оптими-
стичен

рефе-
рентен

песими-
стичен

крайно
песимистичен алтернатива с висок ръст на ВЕИ

2016 2100 4000 4000 4000 4000 580 69 3180 701 1041 18
2020 2200 3200 3200 3200 3200 600 70 3200 701 1041 19
2025 2200 3200 3200 2500 1850 600 90 3300 795 940 21
2030 2200 3200 2500 1850 0 600 115 3400 1040 1395 27
2035 2200 3200 1600 0 0 600 120 3600 1220 1425 33
2040 2200 3200 1600 0 0 600 130 3700 1220 2275 34

Годи-
на

АЕЦ
„Коз-

лодуй“

ТЕЦ на въглища –
Варианти на срок за експлоатация ТЕЦ с 

комбинирано 
производство

Биомаса 
и биогаз

Вод-
на

Вя-
търна

Слън-
чева

Дял от 
ВЕИ, %

оптими-
стичен

рефе-
рентен

песими-
стичен

крайно 
песимистичен алтернатива с нисък ръст на ВЕИ

2016 2100 4000 4000 4000 4000 580 69 3180 701 1041 18
2020 2200 3200 3200 3200 3200 600 69 3200 701 1041 19
2025 2200 3200 3200 2500 1850 600 70 3300 655 940 20
2030 2200 3200 2500 1850 0 600 70 3400 640 1145 21
2035 2200 3200 1600 0 0 600 70 3600 550 1100 22
2040 2200 3200 1600 0 0 600 75 3700 550 1500 25

Таблица 4
Инсталирани мощности по години, MW, при две алтернативи за участие на ВЕИ

НАУЧЕН ДЯЛ
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делящи за това са високите цени на ВЕИ инста-
лациите и възможностите за бъдещото им про-
изводство на по-ниски цени от изградените вече 
мощности. Поради това за нуждите на съставяне 
на прогнози за мощностни баланси са разгледани 
две алтернативи с висок и нисък дял на ВЕИ в про-
изводството на електрическа енергия в България. 

Финансови оценки – производствена себестой-
ност и формиране на крайни цени на електри-
ческата енергия у нас

В допълнение на прогнозата за регионални бор-
сови цени е разработен подход за формиране на 
условна цена на микса у нас, на база на определя-
не на производствената себестойност. Това е база 
за сравнение на вътрешните цени с прогнозните 
борсови цени в региона, както и за определяне на 
основните фактори, влияещи върху ценообразува-
нето за основните централи у нас. 

Анализът обосновава, че производството на елек-
трическа енергия от основните централи в България 
може да бъде конкурентоспособно на борсовите па-
зари в региона поради все още преобладаващия дял 
на въглищните и газовите централи в региона. 

Прогнозирането от нас на условна цена на микса 
се използва за моделиране на формирането на край-
ни цени, включвайки необходимите добавки към це-

ната на електрическата енергия – тарифи за мрежо-
ви услуги и добавка „Задължение към обществото“, 
която осигурява заплащането на по-скъпите произ-
водства от ВЕИ и т.нар. „американски централи“.

Понастоящем добавката „Задължение към об-
ществото“ се равнява на 50 % от референтната ба-
зова цена на електрическата енергия и компенсира 
разходи на обществения доставчик (НЕК ЕАД) в 
размер на 1,2 млрд. лв. годишно, които се допълват 
и с приходи от продажба на СО2 емисии.

Преминаването към напълно либерализиран 
пазар, при което добавката „Задължение към об-
ществото“ трябва да намалява, както и отчитането 
на нарастващите приходи при продажба на СО2 
емисии от държавата, откриват възможности за 
целева подкрепа на ключови производства и нови 
проекти от национално значение. 

Моделирани почасови профили и диспечиране 
на електроенергийните товари за национален и 
регионален пазар

Произведената електроенергия от наличните 
електрогенериращи мощности през 2016 г. е както 
следва: АЕЦ – 36,9 %; ТЕЦ – 38,5 %; ВЕЦ – 11,3 %; 
топлофикационни ТЕЦ – 5,9 %, ВЕИ – 6,9 %.  

Оценка на сигурността на електроенергийната 
система за 2030 г. е направена с отчитане на тех-

Сценарии за потребление на електрическа енергия в страната 
Песимистичен – нисък ръст 

на потребление
Среден – умерен ръст на по-

требление
Оптимистичен – висок ръст 

на потребление

С
це

на
ри

и 
за

 н
ал

ич
ие

 н
а 

пр
ои

зв
од

ст
ве

ни
 м

ощ
но

ст
и 

от
 Д

ей
но

ст
 II

Оптимистичен – на-
лични в експлоатация 
3200 MW ТЕЦ на въ-
глища към 2040 г.(1)

Задоволява изцяло вътрешно-
то търсене;
Потенциал за износ
≤15,1 TWh годишно

Задоволява изцяло вътрешно-
то търсене;
Потенциал за износ 
≤14 TWh годишно

Задоволява изцяло вътрешно-
то търсене;
Потенциал за износ
≤12,8 TWh годишно

Референтен – налични в 
експлоатация 1600 MW 
ТЕЦ на въглища към 
2040 г.(2)

Балансира вътрешното 
търсене;
Потенциал за износ ≤ 10,1 
TWh годишно до 2035 г., 
след това до 5 TWh годишно 
извън зимните месеци.

Балансира вътрешното 
търсене;
Потенциал за износ ≤ 9 TWh 
годишно до 2035 г., след това 
до 5 TWh годишно извън 
зимните месеци.

Балансира вътрешното тър-
сене;
Потенциал за износ ≤ 8 TWh 
годишно до 2035 г., след това 
до 5 TWh годишно извън 
зимните месеци.

Песимистичен – няма 
налични ТЕЦ на въгли-
ща към 2035 г.

Недостиг на 400 MW през зи-
мата след 2030 г. и недостиг(3) 

на 1250 MW след 2035 г. Не-
обходимост от нови базови(4) 
мощности за гарантиране 
доставките на ел. енергия.

Недостиг на 500 MW през зи-
мата след 2030 г. и недостиг(3) 

на 1650 MW след 2035 г. Не-
обходимост от нови базови(4) 
мощности за гарантиране 
доставките на ел. енергия.

Недостиг(3) на 650 MW през 
зимата след 2030 г. и недос-
тиг на 1650 MW след 2035 г. 
Необходимост от нови базо-
ви(4) мощности за гарантира-
не доставките на ел. енергия.

Крайно песимистичен 
– няма налични ТЕЦ на 
въглища към 2030 г.

Недостиг(3) на 1250 MW от 
2030 г. Необходимост от 
нови базови(4) мощности за 
гарантиране доставките на ел. 
енергия.

Недостиг(3) на 1650 MW от 
2030 г. Необходимост от 
нови базови(4) мощности за 
гарантиране доставките на ел 
енергия.

Недостиг(3) на 1650 MW от 
2030 г. Необходимост от нови 
базови(4) мощности за га-
рантиране доставките на ел. 
енергия.

Таблица 5 
Матрица на сценариите за задоволяване на вътрешното потребление на електрическа енергия

Бележки:
(1) Не се изпълняват националните цели за намаляване на СО2 емисиите след 2030 г.
(2) Задоволява вътрешното търсене при средни климатични условия през зимата след 2035 г.
(3) За осигуряване на сигурната работа на електроенергийната система е необходимо да се обяви процедура за нови маневре-

ни мощности от блокове със средна единична мощност, предоставящи допълнителни услуги (резерви за първично и вторично 
регулиране), както и с възможности за изменение на натоварването в денонощен, седмичен и сезонен разрез. 

(4) Възможно е участието на базови мощности в предоставянето на услуги, от 420 до 1650 MW.
Източник: Собствени изчисления.

НАУЧЕН ДЯЛ
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нологичните режими на производството и необхо-
димите допълнителни услуги. Приложен е подход 
за моделирането на почасовите профили на товара 
и на генериращите мощности с отчитане на прио-
ритетното диспечиране на ВЕИ и ко-генерации и с 
прогнози за ценовото позициониране на останали-
те централи.

Обобщените резултати за анализираните сце-
нарии за развитие на електропроизводствените 
мощности и прогнозата за ръст на дела на ВЕИ са 
представени в табл. 5. 

Разработени са за първи път йерархични мо-
дели на диспечиране на групите, генериращи 

мощности на регионалния пазар. При модели-
рането са въведени критерии за приоритизация 
на доставките в региона, които са база за мно-
говариантни анализи. 

За нуждите на анализа са моделирани почасо-
вите профили на електроенергийните системи в 
региона, който обхваща страните: Унгария, Румъ-
ния, Гърция, Сърбия (вкл. Косово), Босна и Хер-
цеговина, Македония и Черна гора. Регионът се 
разглежда като обединение на електроенергийни 
системи в общ регионален контролен блок за уп-
равление без вътрешни ограничения в мрежите 
(общ пазар).

Фиг. 2. Почасови профили на електроенергийната система в България – 2030 г.

а)

Пореден час от годината

Приоритетно диспечирани ВЕИ
и ко-генерации
ВЕЦ и ПАВЕЦ на НЕК
Кондензациони централи

АЕЦ „Козлодуй“
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Пореден час от годината
Румъния
Босна и Херцеговина Албания

Гърция Унгария
Македония

Сърбия, вкл. Косово
Черна гора

б)

Профил на електропотреблението в региона – 2030 г.
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По този начин е оценен приносът на България, 
който тя би имала за задоволяване на бъдещите 
електроенергийни потребности на така форми-
рания регион при различни сценарии за разви-
тие. 

С цел гарантиране на сигурността на доставки-
те в региона, задоволяване на електроенергийните 
потребности при умерения сценарий на потребле-
ние, минимизиране на потенциалните рискове от 
прекъсване на доставките на първични енергийни 
ресурси, е целесъобразно да се търсят възможнос-
ти за изграждане на други нови електропроизвод-
ствени мощности. Липсата на нови проекти в на-
шия регион ще обуславя необходимостта от внос 
на електроенергия от други региони.

Въз основа на извършеното моделиране на 
оптимално диспечиране за задоволяване на то-
варите в региона, са направени изводи за необ-
ходимостта от изграждане на нови генериращи 
мощности в региона, и в т.ч. България.

По отношение на България необходимостта от 
нови мощности е анализирана за всеки от трите 
разгледани варианта за електропотребление и за 
всеки от четирите варианта за развитие на същест-
вуващите мощности.

Резултатите от анализите показват, че в за-
висимост от конкретните варианти, след 2030 г. 
и съответно след 2035 г., за задоволяване на 
вът решното потребление на електроенергия се 
очертава необходимост от около 1270 МВт ма-
неврена мощност и от 420 до 1670 МВт базова 
мощност. 

От направената оценка на системната си-
гурност на обединените електроенергийни сис-
теми в региона, съобразена с прогнозния дефи-
цит на електроенергия (без Турция), към 2030 г. 
има възможност за интегриране на нова ядрена 
мощност с около 1500 МВт, която отговаря на 
оценения недостиг на електроенергия в региона 
от 24 ТВтч при умерения сценарий на потреб-
ление. 

На база на комплексния анализ за България 
и региона са изведени следните заключения: 

• Независимо от планираните действия (като 
искане на дерогация) за осигуряване на максимал-
но дълъг срок за работа на централите от компле-
кса „Марица-изток“, след 2030 – 2035 г. може да се 
появи недостиг на мощности, в т.ч. и на базови, за 
покриване на потреблението в страната в размер 
от 420 до 1670 МВт.

• Прогнозираният недостиг на електроенергия 
в региона след 2030 г. предопределя необходи-
мостта от минимум 1500 МВт инсталирана базова 
мощност.

• Изведените прогнози за страната и региона 
показват, че има възможност за предприемане на 
постъпки за построяване на нова ядрена мощност 
с инсталиран капацитет от 2000 МВт.

През изтеклата една година от разработване 
на тази част от проекта настъпиха съществени 
промени в сектор „Електроенергетика“:

• влизане в сила на новите по-високи ограни-
чения за емисии от вредни газове; 

• приемане на частта от законодателния пакет 
„Чиста енергия за всички европейци“, касаеща 
изискванията за по-висок дял на ВЕИ в крайната 
консумация на енергия;

• Народното събрание възложи на Министер-
ския съвет разработване на процедура за избор на 
стратегически инвеститор за проекта АЕЦ „Беле-
не“;

• наблюдава се значителен ценови ръст по от-
делни енергоизточници: увеличение на цената на 
природен газ с над 30 %, увеличение на цената на 
тон СО2 емисии с 300 %, както и общо увеличение 
на цените на електрическата енергия на борсовите 
пазари с над 10 %.

В основната си част тези промени намаляват 
конкурентоспособността на националните ТЕЦ и 
поставят остри социални и икономически пробле-
ми за разрешаване.

Социални измерения на развитието на елек-
троенергетиката

В рамките на проекта са оценени социалните 
ефекти при различните варианти на използване на 
мощностите от комплекса „Марица-изток“.

С оглед на новите обстоятелства, свързани с 
рязко повишаване на цената на емисиите, на пре-
ден план излиза оцененият в рамките на проекта 
критичен сценарий. 

Критичният (кризисният) вариант на закриване 
на всички мощности за производство на електро-
енергия и на въгледобива в комплекса „Марица-
изток“, който е обусловен от разходите за инвести-
ции, свързани с дерогации и продължаващо нара-
стване на цената на въглеродните емисии, води до 
следните социални измерения след 2020 г.:

• Броят на работните места, свързани пряко и 
косвено с всички ТЕЦ и мините в района Марица-
изток, е 32 058, в т.ч. 12 206 преки, 19 345 косвени 
и 507 индуцирани работни места. 

• Разходите по освободените работници са 
550 млн. лв., както следва по отделни разходни 
пера:
	Обезщетения за съкращаване, неползван 

отпуск и при пенсиониране, плащани от рабо-
тодателите – 187 млн. лв.;
	Обезщетения за безработица, плащани от 

НОИ – 122 млн. лв.;
	Пенсии за съкратените работници, плаща-

ни от НОИ – 40 млн. лв. годишно, а за среден 
срок от 5 години на получаване на ранни пенсии 
– 230 млн. лв. (с отчитане на индексацията);
	Месечни помощи за семействата, плаща-

ни от МТСП – 11 млн. лв. годишно.
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Предложените мерки за справедлив преход към 
заетост на освобождаваните работници са:

• разработване на локални програми за алтер-
нативна заетост чрез насочване на инвестиции, в 
т.ч. публични инвестиции в инфраструктура и дру-
ги публични дейности;

• създаване на специални дружества за заетост 
от освободените работници, осъществяващи дей-
ност по рекултивация на терени от въгледобива, 
демонтаж на оборудване, модернизация на инфра-
структурата и подготовка на освободените пло-
щадки за нови индустрии;

• създаване на клъстери в областта на индус-
трията, земеделието и други отрасли на основата 
на местни суровини, човешките ресурси и налич-
ната инфраструктура;

• пренасяне на добри практики от други стра-
ни за справедлив енергиен преход и алтернативни 
програми и форми на заетост.

Възможността за запълване на прогнозира-
ния дефицит на регионален и национален пазар 
на електроенергия се свързва с подновяването 
на дейностите по изграждане на АЕЦ „Беле-
не“.

АЕЦ „БЕЛЕНЕ“ – ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ

За обосноваване на възможностите за реали-
зация на активите и изграждане на АЕЦ „Бе-
лене“ е създаден специален финансов модел от 

колектив на ИИкИ–БАН, който позволява про-
играване на всички възможни проектни вари-
анти с реални данни.

Извършената прогнозна дейност относно ико-
номическите, пазарните и системните фактори, 
съобразена с изискванията по отношение на раз-
витието на енергийната система на ЕС, показва, 
че от гледна точка на пазарните условия има въз-
можност за изграждане на нова ядрена мощност 
в региона, и в частност в България. Това е едно 
от двете водещи условия за реализиране на такъв 
голям проект. Второто условие е финансовата жиз-
неспособност на проекта. 

Съгласно решението на МС от 15.12.2016 г. и 
Техническото задание към договора между БЕХ и 
БАН, в доклада трябва да се отговори на въпроса – 
„Възможно ли е проектът АЕЦ „Белене“ да бъде 
реализиран на пазарен принцип и разработване на 
вариант за отделяне на активите и пасивите на 
НЕК, свързани с проекта АЕЦ „Белене“, в отдел-
но търговско дружество и провеждане на послед-
ваща процедура по реда на Закона за приватиза-
ция и следприватизационен контрол“. 

По отношение на поставения въпрос за отде-
ляне на активите и пасивите на НЕК, свързани 
с проекта АЕЦ „Белене“, в отделно търговско 
дружество, и провеждане на процедура по реда 
на Закона за приватизацията и следприватиза-
ционния контрол, отговорът е, че от законова 
гледна точка е възможно. Това е една възможност 
за реализация на активите, както и за включване 
на стратегически инвеститор за построяване на 
централата. 

Фиг. 3. Съкратени работници при различни варианти на закриване на електроенергийни мощности в района 
Марица-изток
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Очертават се два основни подхода за реали-
зация на активите на АЕЦ „Белене“ – единият е 
продажба, а другият е търсене на стратегически 
инвеститор. Направените проучвания на първия 
вариант показват, че продажбата на активите може 
да се осъществи много трудно и на загуба. Основ-
ните причини са:

• Реакторите са произведени по точна специ-
фикация, която най-добре отговаря на вече изгра-
дената инженерна инфраструктура на площадка 
АЕЦ „Белене“.

• Известно е, че на практика производителят 
на реакторите е и строител на централата, което 
означава, че евентуална продажба може да се осъ-
ществи чрез него. 

• Досегашният опит показва, че продажбата на 
старото оборудване на АЕЦ „Белене“ е реализи-
рана на по-ниска стойност, а опитите за предла-
гане на сегашното оборудване за продажба не са 
успешни. 

Вариантът за продажба на активите остава по-
следна възможност, ако не се намери стратегиче-
ски инвеститор и държавата се откаже от тяхната 
реализация на площадка „Белене“ или на площад-
ка „Козлодуй“.

Финансов модел за реализиране на АЕЦ „Бе-
лене“

Водещите условия за реализиране на такъв го-
лям проект като АЕЦ „Белене“ са две: едното е 
наличие на пазар, а другото е финансовата жизне-
способност на проекта. За да се отговори на въп-
роса доколко би бил финансово жизнеспособен 
проектът АЕЦ „Белене“, съответно беше разрабо-
тен комплексен финансов модел, чрез който да бъ-
дат проиграни реално възможни варианти при раз-
лични комбинации на входните параметри. Групи-
те параметри са формирани на база на анализи на:

• инвестиционните и оперативните експлоата-
ционни разходи;

• параметри за финансиране на проекта, които 
включват величина и съотношение между привле-
чения капитал (главница и лихва) и собствения ка-
питал;

• технически характеристики на централите – 
капацитет, експлоатация и поддръжка;

• либерализиран регионален пазар на електро-
енергия – прогнозни варианти на цени.

Стойностите на параметрите са извлечени от 
техническа документация, експертни оценки, ета-
лонни сравнения, и са съгласувани с възложителя. 

Финансовият модел за проекта АЕЦ „Белене“ 
е проигран в широк диапазон от допускания за 
входните параметри и при различните сценарии 
на прогнозни цени за периода на неговото стро-
ителство и експлоатация (2027 – 2087). Броят на 
комбинациите при всяко проиграване зависи от 
броя на параметрите, отразяващи съотношението 
между привлечен и собствен капитал, стратегиче-
ски инвеститор без държавата, стратегически ин-

веститор заедно с държавата, и прогнозните ком-
бинации от цени и натоварване на мощностите. В 
отделни случаи броят на проиграните комбинации 
достига 90. 

Интервалът на входните параметри на модела 
обхваща от консервативно оценени стойности до 
оптимални, които могат да бъдат постигнати при 
определени политики на управление на финансо-
вата реализация на проекта. В зависимост от ком-
бинациите входни параметри и ценови варианти, 
получените резултати от финансовия модел показ-
ват, че при крайно консервативни входни параме-
три (с високи стойности) – инвестиция над 10,5 
млрд. евро, високи оперативни разходи, съотно-
шение привлечен/собствен капитал по-малко от 
70/30 % (65/35 % и т.н.) и лихва над 4,5 %, няма 
комбинация, в която проектът да бъде финансово 
жизнеспособен. В случаите, когато моделът е про-
игран със стойност на параметрите – инвестиция 
под 10,5 млрд. евро, оптимизирани оперативни 
разходи и съотношение привлечен/собствен ка-
питал равно или по-високо от 70/30 % (75/25 % и 
т.н.) и лихва под 4,5 %, има комбинации, при които 
проектът може да бъде финансово жизнеспособен. 
Комбинациите, в които участва по-високият паза-
рен сегмент на цени на електроенергията, осигу-
ряват и интереса на инвеститора по отношение на 
печалбата. 

На 16.10.2017 г. излезе Решението на ЕК по от-
ношение на строителството на унгарската АЕЦ 
„Пакш 2“. Параметрите на тази централа са близки 
до тези на АЕЦ „Белене“, което даде възможност 
финансовият модел за АЕЦ „Белене“ да се про-
играе, като се вземат предвид вече реално догово-
рените параметри за финансиране на унгарската 
електроцентрала по отношение на инвестиция, 
условия за получаване на привлечен капитал (лих-
ва) и съотношение привлечен/собствен капитал. 
Резултатите от проиграванията на модела показ-
ват, че в повечето случаи проектът АЕЦ „Белене“ 
е финансово жизненоспособен, с изключение при 
най-ниските прогнозни цени. 

От проиграните варианти за оценка на финан-
совата жизнеспособност на проекта АЕЦ „Белене“ 
се вижда, че има множество комбинации, които ва-
рират от отхвърляне на проекта до възможности за 
неговото реализиране. 

Основни фактори за достигане до финансово 
жизнеспособен проект, които зависят от държа-
вата и от евентуален инвеститор, са договарянето 
на цената за строителство, съотношението привле-
чен/собствен капитал, цената на привлечения ка-
питал и експлоатационните разходи. 

Получените от проиграването на модела фи-
нансови резултати позволяват да се подготви 
стратегия за водене на преговори както с по-
тенциалните инвеститори, така и с основния 
изпълнител на проекта. 

Комплексното разработване на поставения въп-
рос за реализация на активите на АЕЦ „Белене“ е 
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направено на база на дългосрочни прогнози. Из-
вестно е, че те винаги крият риск по отношение на 
получените крайни резултати. Финансовият модел 
на проекта е адекватен по отношение на изведени-
те тенденции в бъдеще, но конкретните стойности 
са обременени с вероятност. Това означава, че па-
зарният риск остава значим фактор при вземане на 
крайното решение. Повишението на борсовите 
цени в България от края на 2018 г. и конверги-
рането им към регионалните борсови цени по-
казва тенденция към намаляване на фактора 
пазарен риск.

СТРАТЕГИЧЕСКА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ 
ДО 2050 Г.

Националните политики в сектор „Електро-
енергетика“ се формират като част от по-общите 
национални политики и в рамките на поетите ан-
гажименти към ЕС.

Изпълнението на европейските политики тряб-
ва да бъде интегрирано в националните инстру-
менти и стратегически документи, които дефини-
рат цялостното икономическо развитие на страна-
та и водят до осигуряване на благосъстоянието на 
обществото. 

В резултат от анализите в проекта е изведена 
визия за развитие до 2050 г. Електроенергийната 
система на България с хоризонт 2030 г. е в траек-
тория на устойчиво развитие и динамична балан-
сираност, при условие, че се реализират иконо-
мически обосновани инвестиции във връзка с 
предстоящите дерогации за вредните емисии 
и се въведат подходящи механизми за компен-
сиране на нарастващите цени на СО2 емисии, 
отнасящи се не само до ТЕЦ, но и до големите 
индустриални производства. 

Перспективите пред развитието на национална-
та електроенергийна система след 2030 г. показ-
ват, че в средносрочен план България трябва да 
започне действия за компенсиране на недостиг на 
маневрени и базови мощности, като се отчитат 
политиките на ЕС за изграждане предимно на 
нискоемисионни производства на електроенер-
гия, в т.ч. ВЕИ, ТЕЦ на газ и ядрените мощно-
сти за базовия сегмент.

Разглеждайки в дългосрочен период сигурност-
та на електроенергийните доставки за страната, 
трябва да се отчете, че в хоризонта до 2050 г. пред-
стои извеждане на последните два функционира-
щи блока на АЕЦ „Козлодуй“. В този случай една 
нова ядрена мощност може да се разглежда като 
заместваща.

В проекта на база на системен анализ са из-
ведени стратегически цели, които са подчине-
ни на следната генерална стратегическа цел:

Постигане на национална енергийна си-
гурност, базирана на високотехнологична, ба-

лансирана, устойчива и адаптивна електро-
енергийна система, която използва ефективно 
националния енергиен потенциал, гарантира 
достъпна електроенергия и благоприятства 
конкурентоспособността на икономиката.

Генералната цел отчита целите на Европей-
ския енергиен съюз, в т.ч. изискванията за раз-
витие на сектора на пазарен принцип и осигу-
ряване на благосъстоянието на обществото.

За постигане на генералната цел са изведе-
ни шест стратегически цели (СЦ) и съответни 
мерки:

СЦ 1 – Гарантиране на сигурността на дос-
тавките

СЦ 2 – Устойчиво използване на местните 
енергийни ресурси

СЦ 3 – Ограничаване на емисиите на вредни 
и парникови газове и използване на енергия от 
възобновяеми източници

СЦ 4 – Повишаване на енергийната ефек-
тивност

СЦ 5 – Изграждане на добре функциониращ, 
напълно интегриран и либерализиран електро-
енергиен пазар

СЦ 6 – Осигуряване на социална поносимост 
на енергийния преход и защита от енергийна 
бедност.

Стратегически варианти за развитие на 
електроенергийния сектор до 2050 г., подчине-
ни на генералната стратегическа цел

Формулирането на политики за развитие на 
електроенергийния сектор с дълъг хоризонт на 
устойчивост изисква отчитането на множество, 
често разнопосочни, фактори на външно въздейст-
вие. Такива са политиките на Европейския съюз, 
националните политики за икономическо развитие 
и политиките за осигуряване на националната си-
гурност.

Постигането на генералната стратегическа цел 
и за бъдещо гарантиране на непрекъснато снаб-
дяване с електроенергия на потребителите при 
нормални условия и при извънредни ситуации из-
исква предприемане на стъпки за изграждане на 
нови мощности. 

На основание на направените количествени 
и качествени оценки на изведените стратегиче-
ски варианти до 2050 г. и след отчитане на сил-
ните и слабите страни, се очертават два воде-
щи стратегически варианта, които имат много 
близка рангова оценка, а именно: 

• постигане на балансиран електроенергиен 
микс, съдържащ реализация на 7-ми блок на АЕЦ 
„Козлодуй“;

• приоритет на развитие на ядрената енергети-
ка, съдържащ реализация на АЕЦ „Белене“. 

В основата на избора на един от двата стратеги-
чески варианта, базирани на развитие на ядрената 
енергетика, за Национална стратегическа визия 
до 2050 г. трябва да стои енергийната сигурност 
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на Република България, за което има национален 
консенсус, съгласно Актуализираната стратегия за 
национална сигурност, приета от Народното съ-
брание през 2018 г.

Стратегическият трети вариант с приоритет 
на използване на ВЕИ е оценен от ресурсна и 
икономическа гледна точка.

Обективните условия за производство на елек-
трическа енергия от слънце и от вятър в България 
налагат прилагането на политики за подпомагане 
на този тип производства, което ще изиска запаз-
ване на финансовото бреме за крайните потреби-
тели до 2030 г. Приоритетът върху използване 
на ВЕИ е свързан с необходимо изграждане на 
допълнителни маневрени производствени и 
акумулиращи мощности за компенсиране на 
непостоянния характер на първичния енерги-
ен ресурс на ВЕИ. Висока ефективност на ВЕИ 
технологиите се достига в рамките на децентра-
лизираните системи и постепенно разрастване на 

дела на ВЕИ при пазарни условия на реализация. 
Но в средносрочен план няма сигурност по от-
ношение на стойността на инвестициите и пос-
ледващата реализация на произведената от тях 
електроенергия на свободния пазар.

Стратегическият четвърти вариант е с прио-
ритет на използване на местни енергийни из-
точници – предимно лигнитни въглища. Този 
вариант изисква ускорено финансиране на мерки 
за подобряване на конкурентоспособността на 
ТЕЦ при условията на все по-обхватни изисква-
ния за опазване на околната среда и все по-висо-
ки цени на СО2. През 2018 г. цените на емисиите 
скочиха три пъти, което намалява силно шан-
совете за реализация на такъв вариант.

Поради посочените рискове, свързани с про-
дължително използване на ТЕЦ на лигнит-
ни въглища и с все още бавното навлизане на 
ВЕИ, стратегическите решения понастоящем 
са в полза на развитие на ядрената енергетика.

Alexander Tassev, Anton Ivanov
DEVELOPING NATIONAL ENERGY STRATEGY FOCUSING ON ELECTRICITY
SECTOR. PRESENTATION OF MAIN RESULTS

(A b s t r a c t)
The project for developing “National Energy 

Strategy with Focus on Electricity Sector” was 
assigned to the Bulgarian Academy of Sciences 
on the basis of Resolution No 1068/15.12.2016 of 
the Council of Ministers. The Resolution raises the 
question concerning the possibilities for realization 
of the assets of NPP “Belene”. This question requires 
a complex assessment of a number of factors, on 
which electricity consumption and power generation 
depend. In connection with this, on 30.01.2017, 
a contract was signed between Bulgarian Energy 

Holding EAD and Bulgarian Academy of Sciences 
for the development of the Project with a vision for 
the development of the Bulgarian electricity sector 
by 2050. The leading contractor of the Bulgarian 
Academy of Sciences was the Economic Research 
Institute. The project was successfully completed 
within the set deadline (April 30th, 2018) and highly 
appreciated by the Assignor.

Key words: energy; electricity sector; national 
strategy
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Юлия Ст. Стефанова
ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПОСТКРИЗИСНИТЕ
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ МОДЕЛИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ
ПОЛИТИКИ ПРИ НОВИТЕ ГЛОБАЛНИ РЕАЛНОСТИ

ВЪВЕДЕНИЕ

Десет години след началото на глобалната фи-
нансово-икономическа криза настъпват значими 
промени в разбирането за мястото на финансовата 
система, които водят до предприемане на полити-
ки за постигане на устойчив икономически растеж 
и преодоляване на предизвикателствата, пораж-
дани от глобалната среда на нарастващ търговски 
протекционизъм, бърз технологичен напредък и 
дигитализация на икономиките. Преодоляването 
на тези предизвикателства изисква икономически 
подход на управление в условия на нарастване на 
несигурността и необходимост от по-голямо соци-
ално включване. По-специално това е свързано с 
адаптиране на традиционните макроикономиче-
ски модели във финансовите политики и подоб-
ряване на институционалната рамка от правила и 
политики, повече инвестиции в човешки капитал 
и в подобряване на мрежата за социална защита и 
социално включване. 

Важен елемент в този процес е подчертаване на 
ролята на вътрешното съвкупно търсене, преките 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и повишаване 
дела на високотехнологичната продукция в БВП. 
Динамизирането на икономическия растеж изис-
ква цялостно подобряване на бизнессредата, на-
маляване на бюрократичната тежест и ефективна 
борба с корупцията. Така се допринася за насър-
чаване развитието на нови и иновативни стартира-
щи компании с висок потенциал за растеж, които 
да имат достъп до различни алтернативни форми 
за капитал, включително рисков капитал, онлайн 
алтернативни платформи за финансиране (като 
fintech) и други в условия на дигитална иконо-
мика. Новите посткризисни макроикономически 
модели във финансовата политика отчитат тези 
иновативни технологични реалности на дигитали-
зация, роботизация и изкуствен интелект във фи-
нансовата сфера. Тези процеси водят до повиша-
ване на производителността и динамизират иконо-
мическия растеж, но също изискват повишаване 
на сигурността във финансовата сфера чрез акти-
визиране на формите на международно сътрудни-
чество и координация. Специално, fintech е значим 
двигател на подобряване на процеса на социално 

включване с възможностите за проникване на раз-
личните платформи за споделено финансиране 
на физически лица и фирми, намаляване на раз-
ходите и потенциал за съответно понижаване на 
цените за ползвателите на дигитални продукти и 
услуги. Проникването на дигиталната икономика 
във финансовия сектор води до завишени рискове 
от киберпрестъпления, пране на пари и остро по-
ставя въпроса за потенциалното намаляване на ро-
лята на банките във финансовото посредничество 
в хода на повишаващата се роля на платформите за 
онлайн разплащания, вкл. с криптовалути. 

Важен аспект в регулативната политика е из-
граждането на сигурна среда за осъществяване на 
финансовите транзакции чрез повишаване ефек-
тивността при управление на рисковете. Същест-
вен отворен въпрос пред съвременната финансова 
политика остава данъчното облагане на прихо-
дите от дигиталната икономика чрез по-добро и 
надеждно набиране на статистически данни от 
доставчиците на fintech услуги, с оглед на преодо-
ляване на проблема за недоотчитане на тези тран-
закции в обема на реализирания БВП. Всички тези 
въпроси налагат преосмисляне на ролята на тради-
ционните макроикономически модели във финан-
совата политика с оглед на тяхното подобряване 
чрез прилагане на интердисциплинарни подходи 
за изследване на развиващите се процеси в макро-
икономическата и финансовата сфера и отчитане 
на ролята на институционалните и технологич-
ните фактори, дигитализацията, роботизацията и 
изкуствения интелект, климатичните промени и 
микроикономическите основи в инвестиционните 
предпочитания на икономическите агенти.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД
ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА ПРИ
НОВИТЕ ГЛОБАЛНИ РЕАЛНОСТИ

Следкризисният период води до важни проме-
ни в разбирането мястото на финансовата система; 
естеството на колебанията на лихвените проценти 
около нулевите равнища и въпросите за платежо-
способност и ликвидност. Естеството на колеба-
нията изисква анализ на смущенията и механи-
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змите за тяхното предаване, но традиционните 
макроикономически модели предполагат същест-
вуването на основно линейни процеси във финан-
совата система и колебания на реалните нива на 
БВП около потенциалния БВП. Глобалната фи-
нансова криза (ГФК) не се вписа в тези модели, 
поради нейния нелинеен характер и нива на БВП, 
по-ниски от тенденциите, които пораждат въпроса 
за така наречения хистерезис [1]. 

Предизвикателства пред финансовата полити-
ка са необходимостта от прилагане на мерки за 
поддържане на финансовата стабилност (напр. 
чрез стрес тестове и т.н.), финансовите регулации 
(статични мерки), макропруденциалните полити-
ки (динамични мерки), определянето на завишени 
кое фициенти на капиталова адекватност и т.н. Тео-
ретичната рамка за промяна на макроикономиче-
ската политика в следкризисния период е свързана 
с въпроса за плавното повишаване на равнището 
на инфлация и приемане на целево ценово равни-
ще с оглед на съответстващо нарастване на номи-
налните лихвени проценти в рамките на кривата 
на доходност, а дефлационните рискове довеждат 
до активна политика на делегиране на отговорно-
сти между паричните власти. Публичните инвес-
тиции в инфраструктурата чрез инструментите на 
фискалната политика също са свързани със значи-
телни ограничения поради политически натиск и 
допълнително предизвикателство, породено от съ-
ществуващите социални неравенства в разпреде-
лението на доходите, което предполага по-голяма 
роля на фискалната политика. Ефективността на 
публичните разходи като инструмент на макроико-
номическата политика зависят в много голяма сте-
пен от политическия фактор, а не от обективни со-
циално-икономически анализи, и имат потенциал 
да насърчават корупционни практики в развиващи 
се страни и страни в преход като България, което 
налага активен обществен мониторинг и контрол 
като корективен механизъм [2].

Десет години след ГФК предизвикателства 
пред финансовата стабилност в глобален аспект 
продължават да бъдат: 1) последователното при-
лагане на инструментите на макропруденциалните 
политики и ролята на новите финансови инстру-
менти като fintech и други алтернативни форми на 
финансиране. 2) прехода и взаимодействието меж-
ду инструментите на парична и макропруденци-
ална политика. 3) особеностите на „парадокса на 
предпазливостта“ [3], при който всяка институция 
се опитва да намали рисковата си експозиция, но 
може да подсили ендогенните (системни) рискове, 
което изисква координиран макропруденциален 
подход. Друг проблем остава социалното неравен-
ство, което влияе отрицателно върху икономиче-
ския растеж в страните с ниски доходи и налага 
повишаване на данъците върху капиталовите пе-
чалби или по-високи публични трансфери, което 
също подтиска икономическия растеж. По-голя-
мото икономическо неравенство укрепва ролята на 

политическите елити и води до недофинансиране 
на образованието за групите в неравностойно по-
ложение. В тази връзка данъчните и трансферните 
политики могат да намалят социалното неравен-
ство и социалното изключване и да увеличат дъл-
госрочния БВП. Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) [4] установява 
наличие на корелация между социалното благосъ-
стояние и БВП на глава от населението от 0,982, 
и следователно институциите имат важна роля за 
смекчаването на социалните неравенства. Това на-
лага подход на комбинирано действие на пазарни-
те сили и държавата за създаване на благоприятни 
икономически условия за преодоляване на пробле-
ми като бедност, социална несправедливост, демо-
графска криза, опазване на околната среда и други 
[5], особено в малки страни с отворена икономика 
като България. Именно на институциите като фун-
даментален фактор според новата институцио-
нална икономика [51] се разчита да допринесат за 
дългосрочен икономически растеж [48].

Това налага oценяване на динамичните ефекти 
от икономическия растеж, съществуващите пазар-
ни несъвършенства, потенциала за генериране на 
монополни печалби и редица външни фактори, 
които в своята съвкупност генерират вторични 
ефекти, които могат да подобрят общественото 
благосъстояние. Всички тези въпроси предполагат 
допълнителни мерки за динамизиране на иконо-
мическия растеж като активна регионална полити-
ка, създаване на общности на знанието, издаване 
на социални, „зелени“ облигации и т.н. Съществу-
ващите модели на икономическо развитие отчитат 
провал в два важни социални аспекта: 1) гаран-
тиране на високо качество на околна среда, и 2) 
социална кохезия поради нарастващите подоходни 
дисбаланси и задълбочаващо се подоходно нера-
венство. Последиците от тези институционални 
провали са забавяне на икономическия растеж и те 
налагат адекватна държавна политика за структур-
ни преобразования на икономиката, насърчаване 
на иновациите и инвестициите в „екологичен ка-
питал“ за постигане на „зелен“ и социално устой-
чив икономически растеж [6]. Тези мерки насоч-
ват към фундаментално преосмисляне на ролята 
на висшето образование, което в настоящето е из-
ключително неефективно и води до ниска заетост 
на работната сила. Това налага преразглеждане на 
формите на висшето образование чрез методи на 
споделяне на умения и активно използване на мо-
дела на дуално обучение, и съсредоточаване върху 
ролята на обучението през целия живот. Висшето 
образование е централен фактор в процеса на из-
граждане на икономика на знание и насърчаване 
на иновационен потенциал в рамките на ефектив-
но прилагане на т.нар. „триъгълник на знанието“ 
[7]. 

Предизвикателство пред глобалната икономика 
остават търговският протекционизъм и необходи-
мостта от глобална координация в условия на „...
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финансиализация на стопанството и общество-
то,... съвременно финансово робство,... и финан-
сови войни между държави чрез финансово-пла-
тежни системи на информационна основа...“ [8]. 
Делът на САЩ в световното производство нама-
лява до 25 %, докато този на Китай според редица 
икономически прогнози на МВФ от 2018 г. [50] се 
очаква да се увеличи от 10 до 30 % от световния 
БВП до 2050 г., което може да бъде определено 
като структурна трансформация. За Индия този 
дял се очаква да достигне 10 % от световния БВП 
[50]. Тази трансформация касае според МВФ така 
наречените „размествания“, при които страните с 
по-високи норми на спестявания отчитат спад в 
номиналните лихвени проценти, натрупване на ва-
лутни резерви, спад в реалните лихвени проценти 
и увеличаване на макроикономическите дисбалан-
си. Преодоляването на тези предизвикателства се 
свързва с поддържане на ликвидни активи, валутна 
гъвкавост и политика на провеждане на засилени 
макропруденциални мерки. В настоящата глобал-
на среда на повишени протекционистични мерки 
в доклад на Moody Analytics [10] се представят 
емпирични резултати от макроикономически мо-
дел, изграден върху компонентите на съвкупното 
търсене. Те насочват към рискове от нарастваща 
безработица, намаление на съвкупното търсене, 
което води до последващ спад в производството. 
Моделът показва, че последиците върху заетостта 
са преходни и се основават на три глобални сце-
нария от търговския протекционизъм: пълна тър-
говска война, асиметрична търговска война и пре-
кратяване на протекционистичните мерки. В него 
не се отчита влиянието на протекционистичните 
мерки върху световните вериги за доставки. В слу-
чай на пълна търговска война се очаква увеличава-
не на безработицата в глобален мащаб с повече от 
4 %, с най-силни отрицателни ефекти за сектори-
те, които произвеждат капиталови стоки. Съгласно 
модела най-голям спад ще отчитат инвестициите, 
а най-големите загуби на работни места се очакват 
в сектори като дистрибуция на едро и дребно, рес-
торантьорство, здравеопазване и др.

Потенциални сътресения на финансовите па-
зари, като последица от протекционистични тър-
говски мерки могат да имат въздействие по посо-
ка на свиване на корпоративните печалби поради 
намаляване на пазарен дял, регулативни търговски 
ограничения и др. Моделът на Moody Analytics 
взема предвид разходите за приспособяване, свър-
зани с промяна на условията на търговия, като 
преразпределение на ресурси, които променят 
търсенето на труд и умения и засягат потенциално 
нивата на заплащане. Според доклад на МВФ [50] 
тези разходи за приспособяване и релокация на 
икономически дейности може да доведат до пре-
ходен период от 10 години със свиване на печалби-
те от търговия до 30 %. Политиките за смекчаване 
на разходите за приспособяване са насочени към 
подобряване на мобилността на работната сила, 

подпомагане на конкурентоспособността и увели-
чаване на производителността. Конкурентоспосо-
бността е сложна икономическа категория, която 
зависи от множество фактори на бизнессредата 
(макроикономическа стабилност, законова рамка и 
т.н.), предполагащи предприемане на редица крат-
ко- и средносрочни мерки от страна на държавата 
за създаване на благоприятни условия за ефектив-
но функциониране на пазарите чрез подсилване 
на институционалните структури и провеждане 
на предвидима макроикономическа политика и ре-
форми [11]. Според Cavallo [12] взаимодействията 
между търговския и финансовия сектор оказват 
влияние върху макроикономическите резултати. 
Търговската интеграция намалява вероятността от 
финансови кризи поради подобряване на състоя-
нието на текущата сметка, и следователно либе-
рализацията на търговската политика създава ус-
ловия за повишаване на финансовата интеграция. 
Tака в развиващите се страни основните проблеми 
се свързват с динамизиране на икономическото им 
развитие чрез по-тясна икономическа интеграция 
и мерки за насърчаване на либерализацията в тър-
говската и финансовата политика [13]. Очаквания-
та са протекционистичните търговски мерки да 
засегнат сериозно двустранните обеми на търго-
вия предимно в бързо развиващите се сектори, 
основани на знания и иновационен потенциал. Ус-
коряването на икономическия растеж, основан на 
знание, иновации и международно сътрудничест-
во, е важен приоритет за всяка страна [14]. Редица 
изследвания потвърждават, че водещите по инова-
ции държави в световен мащаб разработват своите 
иновационни политики като интегрална част от 
макроикономическата си политика [15].

Ново предизвикателство пред финансовите 
политики в глобален аспект е бързият процес на 
дигитализация на икономиките. Според доклад на 
МВФ за дигиталната икономика [16] измерването 
и количественото определяне на дела на тази ико-
номика в БВП създава значителни предизвикател-
ства пред финансовите политики, като забавянето 
на БВП в развитите икономики може да се дължи 
на недооценяване на подобренията в дигиталните 
продукти в хода на глобализацията на производ-
ствените вериги и веригите за доставки, както и 
появата на нови форми на финансови услуги (т.е. 
fintech). В тесен смисъл дигиталната икономика 
се свързва с въвеждането на онлайн платформи 
и дейности, появата на доставчици на стоки и ус-
луги в ИКТ сектора (като споделено финансиране 
на физически лица или т.нар. peer-to-peer плат-
форми за кредитиране, споделено междуфирме-
но финансиране чрез т.нар. B2B платформи, или 
crowdfunding, споделена икономика при наем на 
имоти, автомобили т.н.). В широк смисъл тези дей-
ности разчитат на дигиталния трансфер на данни 
и са част от дигиталната икономика. Според оцен-
ки на МВФ [16] услугите, предоставяни от подоб-
ни онлайн платформи, достигат до приблизително 
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0,2 % от световния БВП. Nakamura & Soloveichik 
[17] оценяват онлайн рекламното съдържание на 
около 0,1 % от глобалния БВП, a формирането на 
фиксиран капитал от онлайн платформи, осигуря-
ващи собствени дигитални услуги, възлиза на око-
ло 0,3 % от световния БВП. 

Възможността за достъп и използване на без-
платно онлайн съдържание променя състава на 
БВП и води до увеличаване на общественото бла-
госъстояние. Това поставя предизвикателства пред 
измерването на БВП и по-специално при отчита-
нето на дела на дигиталните услуги, и потребле-
нието на дигитално онлайн съдържание, дължащо 
се на качествени промени в дигиталните продукти 
и услуги. Според Adler et al. [18] значителното 
забавяне на растежа на БВП в повечето развити 
страни се дължи на непълното отчитане на дела 
на дигиталната икономика в БВП с повече от 1 %. 
Новите стоки и ползите от дигиталните иновации 
водят до увеличение на реалното производство, но 
качествените им подобрения се отчитат в индекса 
на потребителските цени на стоките в потреби-
телската кошница със закъснение. Този проблем 
допълнително се утежнява от факта, че в настоя-
щето само една трета от страните, участващи в 
проучванията на ОИСР и МВФ, събират данни за 
онлайн покупки, а още по-малко агрегират дан-
ни за презгранични електронни транзакции [16]. 
Данните за потреблението на такива услуги, като 
онлайн парични преводи, мобилни плащания и 
т.н. биха могли да бъдат събирани въз основа на 
транзакциите с кредитни карти, бази данни от те-
лекомуникационни компании и т.н. По-конкретно, 
fintech повдига въпроса за класифицирането и из-
мерването на тези транзакции във финансовата и 
паричната статистика [16]. За ценовата статистика 
основните предизвикателства са подобряването на 
процедурите за корекция и своевременното отчи-
тане на качествените подобрения в дигиталните 
продукти и услуги.

ПОСТКРИЗИСНИТЕ МАКРОИКОНОМИЧЕ-
СКИ МОДЕЛИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ ВЪВ 
ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА В КОНТЕКСТА 
НА НОВИТЕ ГЛОБАЛНИ РЕАЛНОСТИ

Ключов фактор за финансовата политика оста-
ва въпросът за ликвидността, която традиционно 
не е била отчитана при микро- и макроикономи-
ческите анализи. Макроикономическите модели 
на реалните икономически процеси, насочени към 
изследване на безработицата, икономическия рас-
теж, бизнес цикъла и т.н., описват тези явления 
в нормални периоди, но ГФК води до внасяне на 
промени в тях чрез генерализирането им с включ-
ване на финансови фактори, свързани с паричните 
агрегати, ролята на банките, и ликвидността в но-
вия монетарен подход. В традиционните неокла-
сически теоретични модели на икономическия 

растеж реалните бизнес цикли се описват като 
стохастичен процес с въздействие на технологич-
ни промени, при които растежът на производство-
то е по-нестабилен от този в потреблението, но 
с по-малки вариации от растежа в инвестициите 
[19]. Освен това, икономическите цикли не са ос-
новна причина за проявата на неефективности в 
реалната икономика, защото колебанията възник-
ват поради промени в технологиите, политиките, 
демографските процеси и т.н. и се описват чрез 
прилагане на модели на динамично общо равно-
весие [20].

Посткризисните макромодели на реалните биз-
нес процеси се фокусират върху липсата на номи-
нална гъвкавост и нейният ендогенен генезис като 
процес на съвкупно търсене с микроикономическа 
основа и промяна на потребителското поведение 
в резултат на променящите се цени. За разлика 
от тях, традиционните макромодели не включват 
финансови фактори и микроданни [21]. Например 
Dymand & Dybvig [23] предлагат статичен модел 
на частично равновесие, а предизвикателствата в 
настоящите глобални реалности налагат въвеж-
дането на динамични модели на общо равнове-
сие с включване на банковия сектор [22, 24], и на 
пазарните несъвършенства в него. Нова посока в 
изследванията е появата на т.нар. „икономика на 
ликвидността“ [25], и „новата монетарна иконо-
мика“ [26], които включват в теоретичния анализ 
въпроса за ликвидността на активите и потенциала 
им за генериране на кризи. Така в посткризисните 
макромодели навлиза отчитането на ролята на из-
вънредните колебания, нестабилността и прехода 
в разпределението на ликвидност между икономи-
ческите агенти. Освен това въпросът за търсенето 
на финансови активи се оказва важен за финансо-
ви пазарни ниши като извънборсовите (ОTC) паза-
ри и тези на рискови капитали [27], което довежда 
до обогатяване на традиционния макроикономи-
чески анализ на оптималната фискална и парична 
политика чрез използване на макроикономически 
модели с микроикономически основи.

Сред сериозните недостатъци на традицион-
ните макроикономически динамични модели на 
стохастично общо равновесие (DSGEM) са не-
отчитането на микроикономическите фактори в 
поведението на потребители, фирми, финансови 
посредници и това, че тези икономически агенти 
не максимизират своята полезност неограничено. 
В тази връзка според Stiglitz [28] всички потреби-
тели коригират потреблението си в условия на фи-
нансова нестабилност и ограничено кредитиране 
и не спестяват постоянна част от дохода си. Освен 
това, въпреки наличието на условия на конкурен-
ция в икономическата среда съществуват значи-
телни „изкривявания“, дължащи се на номинална 
негъвкавост в цените на различните пазарни сег-
менти, както и на проблема за монополната власт 
и асиметричността на информацията. Традицион-
ните макроикономически модели не включват 
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финансови смущения, като например състояние 
на свито кредитиране, потенциал за набиране на 
капитал от фирмите чрез емисии на акции, роля-
та на обезпеченията и разходите при процедурите 
в случай на несъстоятелност, както и въпроса за 
смущенията и техните източници. За традицион-
ните макроикономически модели икономическият 
спад се дължи на екзогенни технологични сму-
щения, докато икономическата криза през 2008 г. 
е ендогенно провокирана от сътресенията на па-
зарите на недвижими имоти. Ефектите от тези 
ендогенни сътресения върху реалния сектор се 
усилват впоследствие не само поради свиване на 
производството и инвестициите, но и в резултат 
на ограниченото банково кредитиране, а ролята на 
тези институции не е достатъчно оценена в тра-
диционните макромодели. Развитието на банковия 
сектор и въздействието му върху икономическия 
растеж се влияе от множество фактори, сред които 
са структурата на икономиката, институционални 
и други, които в някои случаи могат да потиснат 
положителните ефекти върху растежа [29]. Друга 
критика към тях касае обединяването на цялата 
икономика в един сектор, без да се отчитат усло-
вията на структурна трансформация и трансферът 
на ресурси от един сектор в друг. В допълнение, 
паричната политика се представя като ефективен 
инструмент без да се оценява несъразмерното ѝ 
въздействие върху сектори, които са чувствителни 
към лихвените проценти.

На следващо място традиционните макроико-
номически модели обръщат основно внимание 
върху функцията на търсенето на пари и ролята 
на централната банка да влияе върху лихвените 
проценти, без да отчитат, че икономическите аг-
енти не инвестират своя разполагаем доход само 
в държавни ценни книжа, а в цял набор от различ-
ни финансови активи. За тези модели процесът на 
приспособяване и възстановяване на макроиконо-
мическото равновесие се постига чрез коригиране 
на цените и заплатите. Но в дефлационна ситуация 
подобна на посткризисната се наблюдава допъл-
нително забавяне на икономическото възстановя-
ване, дължащо се на понижени реални лихвени 
проценти. Когато различните икономически аген-
ти имат различна тенденция към потребление, де-
флацията води до преразпределение на доходи от 
длъжници към кредитори и допълнително потиска 
общото потребление. Инфлацията и дефлацията 
следва да се разглеждат като взаимнопроникващи 
се процеси на симбиоза, целяща осигуряване на 
устойчиви темпове на икономически растеж [30]. 
Друг проблем при агрегирането в тези модели е 
използването на представителния икономически 
агент в сектора на недвижимите имоти, но има 
големи различия в пределната склонност към по-
требление сред икономическите агенти в реалната 
икономика. Има прекалено много предварително 
установени параметри за оценка в традиционните 
модели, които са подложени на критика в пост-

кризисния период като функцията на полезност 
с постоянна еластичност; допускането, че всич-
ки икономически агенти инвестират в хомогенен 
портфейл от рискови активи и имат идентични ин-
вестиционни предпочитания в условия на линейни 
допускания за слаби ендогенни смущения и др.

Така традиционните макроикономически мо-
дели не успяват да обяснят източниците на сму-
щения в икономиката и причините за бавното въз-
становяване на макроикономическото общо рав-
новесие. Според Stiglitz [28] новите посткризисни 
макромодели се отличават по това, че вземат под 
внимание не само традиционните втори момен-
ти на статистическото разпределение (вариация 
и ко-вариация), но се фокусират върху краищата 
му, с което се отчитат асиметричните промени в 
динамичните редове. Така тези адаптирани пост-
кризисни модели оценяват последиците от проме-
ните във финансовите условия като: значително 
увеличение на кредитните спредове на банките 
и домакинствата; увеличение на коефициентите 
на капиталова адекватност, промяна в кривата на 
доходност и др. Всички тези посткризисни про-
мени [1] водят до ниски равнища на инвестиции, 
високи спестявания и влошени демографски тен-
денции. Централно място в новите модели заемат 
ограничението на ликвидност и потенциалът на 
домакинствата да инвестират в ценни книжа на 
капиталовите пазари, с класифицирането на тези 
домакинства на различни категории (напр. иконо-
мически активни домакинства без достатъчно фи-
нансови активи; домакинства с безработни лица 
без спестявания във финансови активи; високодо-
ходни домакинства, инвестиращи във финансови 
активи и др.). Следователно слабостите в тради-
ционните макроикономически модели, прилагани 
във финансовите политики, включват липса на 
достатъчно внимание към ролята на различия-
та в потребителските предпочитания; включване 
единствено на рационалните очаквания на пред-
ставителния икономически агент; недооценяване 
източниците на икономически смущения и прис-
пособяването към тях; липса на кредитни и лик-
видни ограничения, както и неотчитане на общата 
несигурност в икономическата среда след финан-
сови сътресения. Основната задача на всеки мак-
роикономически модел е да доведе до реализиране 
на максимално правдоподобни прогнози чрез си-
мулации във финансовата политика за постигане 
на устойчив икономически растеж [52].

Новите посткризисни макроикономически мо-
дели предлагат подход с намаляване нивото на 
абстрактност на икономическия анализ, оценка на 
потребителското поведение и ролята на микроико-
номически (например поведенчески) фактори, за 
да се постигнат реалистични спецификации. Това 
се отнася не само за поведението на потребители-
те, но и за процеса на ценообразуване на финансо-
вите активи, определянето на равнището на запла-
тите, инвестициите, финансовото посредничество, 
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формирането на очаквания и т.н. Друг подход на 
новите посткризисни макроикономически модели 
предполага диверсифицирането им чрез разрабо-
тване на теоретични модели, модели, основани на 
политики, прогнозни модели, вариа тивни модели и 
т.н. Теоретичните модели имат за цел да изяснят 
теоретичните въпроси в рамката на общото мак-
роикономическо равновесие и са изградени върху 
централна аналитична рамка със солидна теоре-
тична структура. Тези модели включват основни 
характеристики, без да се стремят да отчитат всич-
ки динамични променливи. Моделите, ориенти-
рани към политиките, имат за цел да анализират 
проблемите на макроикономическата политика. Те 
следва да съответстват на основните характерис-
тики на данните и тяхната динамика, и да помагат 
за изучаване на динамичните ефекти от опреде-
лени икономически смущения, за да се предприе-
мат адекватни алтернативни политики. Целта на 
прогнозните модели е да предоставят най-добри 
прогнози и това е критерият, по който те трябва да 
бъдат оценявани. Например разработен динамичен 
стохастичен модел на общо равновесие с включен 
финансов акселератор [31] позволява да се прогно-
зират финансовите връзки между условия та на фи-
нансиране и реалната икономика с ограничение на 
обезпечения и извежда важни заключения за про-
веждане на фискална политика в малка отворена 
икономика в състояние на валутен борд като Бълга-
рия. Друг подобен динамичен модел на общо рав-
новесие [32] установява, че положителните смуще-
ния в икономическата система на малка отворена 
страна в режим на валутен борд като България оси-
гуряват икономическа експанзия.

Вариативните модели имат за цел да представят 
същността на определен, по-сложен клас модели 
и се използват основно като методически макро-
икономически инструмент. Подобен модел на про-
гнозиране на потоците внос и износ на България 
[33] е използван поради късия статистически ред 
на наблюдения, който подчертава нуждата от пов-
торни итерации с увеличаване на броя наблюдения 
или използване на Бейсов подход на анализ с ин-
корпориране на предходни вероятности и експерт-
ни оценки. Следователно посткризисните макро-
икономически модели имат за цел моделиране на 
макроикономическите последици от определени 
въздействия, като всеки модел има обща централ-
на част и допълнителни елементи. Понастоящем 
центърът на посткризисните модели е реалният 
бизнес цикъл с предвиждане на ефектите от три 
алтернативни състояния: равновесно състояние; 
състояние с ликвиден капан и нулеви лихвени мар-
жове, и състояние с капан на безработица и ниско 
съвкупно търсене, дължащо се на предпазно спес-
тяване (което намалява реалния лихвен процент) и 
ниска инфлация.

На следващо място, посткризисните макро-
икономически модели на анализ във финансовите 
политики [34] фокусират върху използване на ин-

тердисциплинарен подход за отчитане на потен-
циалните икономически въздействия. Примери за 
такъв подход в макроикономическите анализи на 
финансовите политики включват оценката на все 
по-нарастващата роля на ИКТ, новите технологии, 
иновациите, дигиталната икономика и т.н., които 
допринасят за намаляване на информационната 
асиметрия на финансовите пазари. Обработката на 
големи бази от данни и идентифицирането на нови 
рискови фактори, ролята на изкуствения интелект 
и роботиката предлагат значителни ползи за расте-
жа на производителността чрез анализ и използва-
не на нови алгоритми за подобряване на макроико-
номическото прогнозиране [35]. Посткризисните 
макроикономически модели отчитат влиянието на 
климатичните промени [36] върху производител-
ността, растежа и финансовата стабилност, кое-
то е силно нелинейно и с отрицателна корелация 
към икономическия растеж след определен праг 
на температурните промени. Трети пример за тра-
диционен интердисциплинарен подход е проник-
ването на психологията в макроикономическите 
анализи на финансовите пазари [37] и начина, по 
който икономическите агенти вземат решения на 
базата на инвестиционните си предпочитания. 

Моделите във финансовата политика след кри-
зата включват анализ на хетерогенността на ико-
номическите агенти, ролята на финансовия сектор 
и наличието на ограничена рационалност в усло-
вия на информационна асиметрия и потенциал за 
ендогенни смущения [38]. Тези модели характери-
зират колебанията както при условия, близки до 
равновесното с приблизителни линейни процеси, 
конвергиращи до оптимизация, така и колебания 
от хетерогенен вид извън общото равновесие. Във 
финансовата политика особена актуалност имат 
моделите, базирани върху поведението на иконо-
мическите агенти (agent-based models) [41], които 
описват цялостното развитие на даден процес във 
финансовата система чрез симулиране на поведе-
нието на икономическите агенти и екстраполиране 
на микроикономическо поведение на макроиконо-
мическо равнище чрез свеждане на макроиконо-
мическия анализ до такъв, базиран върху неокла-
сически микроикономически основи [39]. Тези 
модели се използват успешно за анализ на финан-
совото посредничество [40]; хетерогенността на 
фирми и домакинства; взаимозависимостта меж-
ду паричната политика и макропруденциалните 
правила и представят правдоподбно реалистично 
функционирането на финансовите пазари, ролята 
на клъстерните флуктуации, динамиката на паза-
рите на корпоративни облигации и на недвижими 
имоти и т.н.

На последно място, но не и по значение, спо-
ред емпирични изследвания на МВФ [9] пост-
кризисните макроикономически модели насочват 
върху моделиране и прогнозиране на връзката 
между реалния и финансовия сектор и преливане-
то на ефекти между тях в хода на бизнес цикъла. 
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Реалните и финансовите цикли в глобален аспект 
се оказват несинхронизирани и това се дължи на 
важен компонент от финансовия цикъл, а имен-
но извънредната реакция в цените на акциите на 
външни (push) и вътрешни (pull) фактори. Чрез 
прилагане на методологията на екстремните стой-
ности [42 – 45, 49] е възможно идентифицирането 
на такива от факторите, влияещи върху реалните и 
финансовите бизнес цикли за предвиждане на бъ-
деща икономическа експанзия или спад в новите 
глобални реалности, кризи [47] и „облаци“ пред 
глобалната икономика [46] и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Посткризисните макроикономически модели 
допринасят за успешно преодоляване на предизви-
кателствата пред финансовата политика в новите 
глобални реалности чрез по-точно изследване на 
колебанията и нелинейния характер на процесите 
във финансовата сфера. Отчитането на ролята на 
ликвидността и на другите финансови фактори 
върху реалните икономически процеси се очаква 
да доведе до по-точно параметризиране на струк-
турните трансформации в реалната икономика и 
до осигуряване на спецификации, близки до ре-

алните икономически процеси. Разработването на 
диверсифицирани посткризисни макроикономи-
чески модели и прилагането им съобразно целите, 
които са поставени пред макроикономическата и 
финансовата политика може да подпомогне раз-
решаването на конкретните предизвикателства в 
посткризисния период за постигането на устойчив 
и приобщаващ икономически растеж в страни с 
малка и отворена икономика като България. Из-
ползването на интердисциплинарен подход на ана-
лиз в тези модели осигурява всеобхватно отчитане 
на ролята на ИКТ и новите технологии, иноваци-
ите, дигиталната икономика, роботизацията и из-
куствения интелект, климатичните промени и др., 
и следователно е важна стъпка към намаляването 
на информационната асиметрия на финансовите 
пазари и подобряване на макроикономическите 
прогнози за развитието на икономическите проце-
си и явления в реалния сектор.
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(A b s t r a c t) 
The purpose of the paper is to analyze from 

theoretical point of view the challenges facing 
financial policies in the postcrisis period which lead to 
changes of macroeconomic models for dinamization 
and attainment of sustainable economic growth. In this 
light the analysis juxtaposes the main characteristics 
of the traditional and the „postcrisis“ macroeconomic 
models in financial policies. On this base the paper 

outlines the main directions for improving the macro-
models in the financial sector by application of 
interdisciplinary research approach, encompassing 
the multifacted impacts of the technological factor, 
innovations, the digital economy, environmental 
economics, investment preferences of economic 
agents etc. on real economic processes.
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Динамиката и комплексният характер на съ-
временните миграционни процеси поставят мно-
жество предизвикателства пред изследователи-
те. Част от тези предизвикателства са свързани с 
феномена на завръщането на мигрантите обратно 
в страната им на произход или т.нар. завръщаща 
се миграция като иманентен за международната 
миграция процес. През последните десетилетия 
се засилва вниманието към факторите, обусла-
вящи завръщането и миграционните траектории, 
мотивацията и реинтеграцията на завръщащите 
се, устойчивостта на завръщането, ре-емиграция-
та или цикличността на миграционните процеси. 
Като нетен „износител“ на работна сила, за Бълга-
рия, където завръщането на емигранти обратно в 
родината е един сравнително скорошен феномен, 
тези въпроси са изключително важни. Макар че 
продължава тенденцията емигриращите българ-
ски граждани да са повече от завръщащите се в 
България, завръщането е факт и налага изследва-
нето както на причините, така и на импликациите 
и последствията от това явление. 

Настоящата статия разглежда на микроравнище 
и субективистично въпроса за устойчивостта на 
завръщането в неговата взаимообвързаност с моти-
вацията на завръщащите се и въпросите за иконо-
мическата им и социална реинтеграция в България. 
Хипотезите ни са следните: първо, устойчивостта 
на завръщането е по-голяма тогава, когато моти-
вацията на завръщането е свързана не толкова с 
икономически фактори, колкото с емоционалната 
рефлексивност на мигранта [1]. От друга страна, 
ре-емиграцията, т.е. намеренията за бъдещо преби-
ваване в чужбина за продължителен период от вре-
ме, е в обратна зависимост от успешността на соци-
алната и особено на икономическата реинтеграция 
в родината след завръщането. С други думи, колко-
то по-големи са възприятията и разбиранията за ус-
пешна реинтеграция след завръщането (особено в 
икономически план), толкова по-малко се деклари-
рат желания и намерения за последваща емиграция. 
Тези хипотези изхождат и са логически свързани с 
допусканията и разбиранията на теорията за соци-
алните мрежи и транснационализма като теоретич-
ни парадигми към завръщащата се миграция.

Основната цел на статията е да очертае картина 
на завръщането и връзките между устойчивост на 

завръщането и мотивация, реинтеграция и цирку-
лярност през призмата на субективните възприя-
тия и перспективи на завръщащите се в България. 
Като емпирична основа служи проведеното през 
2018 г. качествено емпирично социологическо из-
следване (ЕСИ) в рамките на научноизследовател-
ския проект „Завръщащите се мигранти: сегмен-
тация и стратификация на икономическата мобил-
ност“, финансиран от ФНИ на МОН1.

Статията е структурирана в три части. В първата 
са направени релевантни концептуални уточнения 
и са очертани теоретичните и аналитичните рам-
ки на настоящото изследване. Във втората част са 
разгледани въпроси на методологията на изследва-
нето и са представени емпиричните изследвания, 
данните които стоят в основата на анализа. В тре-
тата част са разгледани и анализирани отговорите 
на въпросите, свързани с мотивация за завръщане, 
реинтеграция и намерения за оставане в страната 
или следваща емиграция напред във времето. 

КОНЦЕПТУАЛНИ УТОЧНЕНИЯ
И ТЕОРЕТИЧНИ ДОПУСКАНИЯ

Завръщащата се миграция (англ. – „return 
migration“) е процес, който се случва в рамките на 
международната миграция [2] и представлява „си-
туация, в която мигрантите се завръщат в страната 
си на произход по собствено желание и след про-
дължителен период от време, прекаран в чужбина“ 
[3]. В Key Concepts in Migration завръщащата се 
миграция е дефинирана като „завръщането на ми-
гранти в страната им на произход – понякога като 
реализация на първоначалните им намерения, по-
някога като следствие от ревизирани намерения“, 
което има много общо като процес с миграцията 
„навън“ [4]. Миграцията не е еднопосочен и/или 
еднократен акт, а може да включва връщане об-
ратно в изпращащата страна, осцилиране между 
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изпращащата и приемащата страна, емигриране в 
трета страна и други. 

Случаите, в които мигрантите многократно се 
преселват се обозначават като циркулярна мигра-
ция – „отиване и връщане (англ. – back and forth) 
– между две страни“ [5] или „пинг-понг“ (англ. 
– ping-ponging) миграция [6], при което е налице 
транснационален миграционен процес. Трансна-
ционалната миграция е процесът, посредством 
който „имигрантите изграждат и поддържат едно-
временни многостранни отношения, които свърз-
ват заедно обществото им на произход с това на 
установяване“ [7].

Циркулярната миграция може да се определи 
според начина на осъществяване като спонтанна 
или управлявана (managed). При спонтанната во-
дещо е желанието и способността на мигранта за 
мобилност. При втората водеща е политиката и 
регулирането на циркулярната миграция чрез раз-
лични програми за сезонна или други видове вре-
менна заетост [5]. Този вид циркулярна миграция 
може да се срещне още като сезонна или повтаря-
ща се миграция. 

В някои случаи завръщащата се миграция се 
разглежда като следствие от миграция с икономи-
чески мотиви и като една от разновидностите на 
временна миграция, наред с договорната (ограни-
чена във времето от продължителността на трудов 
договор или разрешително за пребиваване), тран-
зитната (с преминаване от една страна-домакин 
в друга) и циркулярната миграция [3]. От гледна 
точка на продължителността си, миграцията може 
да бъде определена и като временна при наличието 
на специфична цел или мотивация на завръщане 
в страната на произход или продължаване на мо-
билността по други миграционни пътища. Според 
някои автори разграничаването между постоянна 
и временна миграция е ключово за разбирането на 
много аспекти на поведението на имигрантите [3].

В статията под „завърнали се“ и „завръщащи 
се“ мигранти се имат предвид български гражда-
ни, които са сменили адреса си от чужбина с на-
стоящ адрес в България. Според субективните въз-
приятия и намерения от гледна точка на устойчи-
востта на завръщането са разграничени три кате-
гории мигранти: трайно завърнали се в България; 
„завръщащи се“ мигранти или ре-емигриращи, 
които планират отново да заминат; и „циркулярно 
мигриращи“, които имат в практиката си няколко 
периода на престой в чужбина и в България и пе-
риодично заминават и се връщат. 

В теоретичен план заложените допускания раз-
граничават изследването от рационалистките ос-
нови както на неокласическия икономикс, според 
който завръщането е резултат от провален мигра-
ционен проект [2, 8], така и на новия икономикс 
на трудовата миграция, според който завръщането 
е следствие от „калкулирана стратегия“, а моти-
вацията за завръщането основно се определя от 
икономически и финансови фактори [9, 10]. От 

своя страна зададеното микроравнище и стриктно 
субективната перспектива към завръщането от-
далечават изследването и от структурния подход, 
според който миграционните процеси и решения-
та за миграция и завръщане могат да бъдат разбра-
ни само в по-глобален цялостен контекст, където 
се идентифицират всички елементи с вероятност 
да повлияят миграцията и съответно завръщането: 
от икономическа среда, през технологии, до соци-
ална среда и политически фактори. Структурният 
подход разглежда миграцията на макроравнище 
като процес, протичащ в „миграционни системи“, 
които свързват държавите и регионите и така улес-
няват не само миграцията навън, но и завръщаща-
та се миграция, която е все по-често срещана в 
една ера на транснационализъм, с все по-евтин и 
бърз транспорт [4]. 

Хипотезите и концептуалните уточнения на из-
следването го свързват с теоретичните допускания 
на транснационализма, за който миграцията е ре-
зултат от връзките и взаимодействието на социал-
ните мрежи в изпращащата и приемащата страна 
[7]. Оттук и разбирането за циркулярния или кръго-
вия характер на транснационалните миграционни 
процеси, състоящи се от няколко етапа, при всеки 
от които се взема решение за миграция или завръ-
щане [11]. Въпросите за завръщането са поставе-
ни в контекста на поддържането на трансгранични 
етнически и родствени отношения между страната 
на произход и страната домакин. Завръщането е 
етап от миграционния процес, а не край на мигра-
ционния цикъл. То е част от една циркулярна сис-
тема на социални и икономически отношения и об-
мен, която улеснява реинтеграцията на мигрантите 
и чрез която се пренасят знание, информация и 
форми на принадлежност и участие. Завръщането 
и последващата го реинтеграция у дома се подгот-
вят от завръщащите се посредством запазване на 
силни връзки със страната на произход, регулярно 
изпращане на парични средства на семейството и 
периодични посещения в страната на произход. 
Мотивацията на завръщащите се произтича от 
привързаността им към дома и домакинството, а 
семейните връзки са от съществено значение [2]. 

По този начин именно парадигмата на транс-
национализма позволява да се отчете влиянието 
на фактори и от неикономическо естество2 – со-
циални, семейни и лични причини, повлияващи 

2 В рамките на структурния подход също се приема, че 
миграционните процеси и решенията за миграция и за-
връщане могат да бъдат разбрани само в по-глобален 
цялостен контекст, в който се идентифицират всички 
елементи, които има вероятност да повлияят миграция-
та и завръщането съответно: от икономическа среда, 
през технологии, до социална среда и политически фак-
тори. За разлика от транснационализма обаче, тук те са 
на макроравнище, в контекста на „миграционни систе-
ми“, които свързват държавите [4, 2]. 
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мотивацията за завръщане. Факторите, свързани с 
жизнения цикъл и връзката с дома и семейството, 
са на мезо- (семейно и общностно) и индивидуал-
но/микроравнище и произтичащата от тях мотива-
ция може да е с емоционален характер, но да има 
и рационални елементи. Разграничението на моти-
вацията от гледна точка на нейната рационалност 
или емоционалност изхожда от разбирането, че в 
комплексността на съвременния социален и личен 
живот на индивидите, ексклузивно когнитивните 
и рационалистки интерпретации на техните ре-
акции и действия не са достатъчни. Хората често 
разчитат на емоциите си, за да насочват своите 
разсъждения, действия и взаимоотношения [6]. 
Така част от неикономическите мотиви за завръ-
щане, свързани със семейни и лични фактори, се 
извеждат въз основа на голямото значение, което 
имат емоциите и преживяванията за действията и 
взаимоотношенията на хората.

Мотивацията за завръщане има отношение към 
реинтеграцията на завръщащите се, а оттук и към 
устойчивостта на завръщането или цикличност-
та на миграционния проект. Неикономическите 
и особено емоционалните мотиви за завръщане 
обясняват готовността и желанието на някои ми-
гранти да се завърнат „у дома“, но „този процес 
често се свързва със сериозни проблеми при ре-
интеграцията“ [12]. Именно поради очакването 
(което невинаги се реализира) завръщането да 
е по-лесно от емигрирането в чужбина (при кое-
то се очаква в някаква степен човек да е сам и да 
има трудности при адаптирането), прибирането „у 
дома“ може да се окаже по-трудно от излизането 
„навън“ [13]. В някои случаи може да има и ви-
соки равнища на неразбиране и недоверие между 
завръщащите се [4] и останалите в родината и това 
може да бъде (наред с недоброто им икономическо 
положение) причина за някои завърнали се миг-
ранти да мигрират навън отново.3 

Пряко свързана със случващото се на завър-
налия се мигрант е и темата за устойчивостта на 
завръщането, която може да се концептуализира 
от три гледни точки (субективна на завръщащите 
се, обективно състояние и ситуация на завръща-
щия се и условия в обществото на завръщане) и 
по отношение на три измерения на завръщането 
– физическо, социоикономическо и политическо, 
и свързано със сигурността [14]. В табл. 1 са пред-
ставени комбинациите между трите гледни точки 
и трите измерения на завръщането.

В това разбиране за устойчивост едно завръща-
не се смята за „неустойчиво“ не само, ако индиви-
дът (или групата) незабавно реемигрира, но също 
и ако има силно желание да го направи. Завръща-
нето може да се счита за неустойчиво и ако няма 
подходящи работни места или адекватен доход 
или се стигне до невъзвратима загуба на активи 
и доход, ако достъпът до услуги или сигурност е 
изцяло неадекватен или завръщащите се имат въз-
приятия, че е така. Факторите, водещи до устой-
чивост на завръщането, са свързани и произтичат 
от социалния, политическия и икономическия 
контекст в изпращащата (която се явява и страна 
на завръщането) и приемащата страна, включи-
телно законодателната рамка и демографските ха-
рактеристики (възраст, семеен статут и прочее) на 
мигрантите. В по-общ план устойчивостта на за-
връщането на икономическите мигранти може да 
бъде интерпретирана и свързана и с успешността 
на процеса на реинтеграция. 

Таблица 1 
Елементи и измерения на устойчивостта на завръщането 

Физическа 
устойчивост

Социално-икономическа 
устойчивост

Политическа 
устойчивост  
и сигурност

Субективно 
възприятие на 
завръщащия се

1. (Липса на) желание за 
ре-емиграция

2. Възприятия за социално-
икономически статус

3. Възприятия за безопасност, 
заплахи за сигурността

Обективни условия/ 
ситуация на 

завръщащия се

4. Дял от завръщащите 
се, които (не) ре-

емигрират

5. Реален социално-
икономически статус на 

завръщащите се
6. Реално преследване или 

насилие над завръщащите се

Съвкупни условия 
в страната на 

завръщане

7. Тенденции в 
равнището на емиграция 
и търсене на убежище в 

чужбина

8. Тенденции в 
равнищата на бедност и 

благосъстояние

9. Тенденции в равнищата 
на преследване, конфликт и 

насилие

3 В такъв план завръщането не се явява обезателно за-
вършек на миграционния цикъл, а може да бъде просто 
етап от „кръговата/циркулярната миграция“ [2, 4].

Източник: [14].
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МЕТОДОЛОГИЯ И ЕМПИРИЧНИ ДАННИ

В настоящата статия се анализират данни, по-
лучени от качествено ЕСИ, проведено в рамките 
на изследователски проект „Завръщащите се миг-
ранти: сегментация и стратификация на икономи-
ческата мобилност“. В рамките на изследването са 
проведени 100 дълбочинни интервюта с български 
граждани, които в периода след 2007 г. са преби-
вавали един или повече пъти в чужбина за период 
по-дълъг от 3 месеца. Интервюирани са респон-
денти с различни пол, възраст, образование и про-
дължителност на престоя в чужбина, и живеещи 
понастоящем в различни населени места в Бълга-
рия – от столицата, областни градове и от по-мал-
ки населени места.

Целта на качественото изследване бе да се събе-
ре информация за миграционните траектории, мо-
тивациите за завръщане, процесите на реинтегра-
ция и настоящите проблеми на различните кате-
гории, завръщащи се мигранти при включването 
им в икономическия и социалния живот на стра-
ната. Дълбочинните интервюта бяха проведени по 
структуриран въпросник, състоящ се от два блока 
въпроси („Миграционна биография“ и „Период в 
България след последното завръщане“) и демо-
графски блок. Въпросите са насочени към факти 
от биографията на респондента, субективните им 
преживявания, оценки и мнения като целта е по-
средством максимална свобода на респондентите 
в отговорите, да се разкрият причините и мотиви-
те за решения и действия. 

В статията са представени и анализирани в 
тяхната взаимовръзка отговорите на следните 
въпроси от дълбочинното интервю: въпрос № 8 
„Защо се върнахте? Посочете всички съществени 
причини (семейни, икономически, политически, 
други)“; и въпрос № 20 „Имате ли намерения да 
заминете в чужбина отново?“.

Намеренията за ре-емиграция са разгледа-
ни и в контекста на проблемите, свързани с 
реинтеграция та (социална и икономическа) след 
завръщането в контекста на отговорите на въпрос 
№ 13 „Какви проблеми срещнахте след завръща-
нето си и първите месеци в България?“ и втората 
част на въпрос № 19 „Какво се промени в срав-
нение с времето преди заминаването за Вас? – По 
отношение на работата/доходите“.

Въз основа на емпиричните данни от проведе-
ното ЕСИ са очертани връзките между мотивация-
та за завръщане в България, реинтеграцията и 
икономическата реализация в България и устой-
чивостта на завръщането. Анализът е онагледен 
и подплатен с конкретни отговори на посочените 
въпроси от дълбочинните интервюта, като автори-
те на отговорите са отбелязани според техния пол, 
възраст, населено място в България и място и про-
дължителност на престоя в чужбина.

РЕМИГРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ:
МОТИВИ ЗА ЗАВРЪЩАНЕ
И УСТОЙЧИВОСТ НА ЗАВРЪЩАНЕТО

Основният въпрос в дълбочинните интервюта, 
касаещ мотивацията за завръщане в България, е 
въпрос № 8 „Защо се върнахте? Посочете всички 
съществени причини (семейни, икономически, по-
литически, други)?“. Отговорите на този въпрос 
показват комплексна мотивация и наличието както 
на икономически, така и на неикономически при-
чини и фактори, мотивиращи завръщането. 

Около 1/3 от 100-те респондента на дълбочин-
ните интервюта са посочили икономически мотиви 
за завръщането си, които са свързани с: приключ-
ване на договора/трудовия ангажимент/сезона; 
вече не се вижда/отпада (основно икономическия) 
смисъл за оставане в чужбина (напр. оставане без 
работа, ако се гледа възрастен човек и той почине, 
промяна на икономическите условия); очакване за 
или осигурена възможност за по-добра работа в 
България, вкл. стартиране на собствен бизнес; по-
ниска цена на живота в България (собствено жи-
лище, не се плаща наем) и/или съпоставимост на 
доходите (в чужбина и в България) за една и съща 
дейност. 

В 2/3 от интервютата са посочени основно не-
икономически мотиви за завръщане, групирани в 
два блока4. Комплексни причини от семеен ха-
рактер (напр. грижа за възрастен или болен род-
нина, сключване на граждански брак, съвместен 
живот с приятел/приятелка, отглеждане на дете 
или внуче), посочени в 1/4 от всичките 100 ин-
тервюта. Емоционалната рефлексивност стои в 
основата на мотивацията на голямата част от ин-
тервюираните [1]. Това са лични, преимущест-
вено с емоционален характер мотиви (като нос-
талгия по дома и родината, тъга по деца и близки, 
здравословни проблеми, желание да се развива в 
България, желание да се учи в България, желание 
да бъде със семейството и близките си, напредна-
ла възраст; желание за промяна), посочени в над 
2/5 от общия брой дълбочинни интервюта. Всеки 
десети от респондентите посочва носталгията по 
дома, родината и близките като мотивиращ завръ-
щането фактор: 

„Домът. Тук е моето семейство. Тук е моят 
въздух. Обичам си семейството, това ме върна“ 
(жена, 40 години, Съединение, над 10 години във 
Финландия).

„…усетих, че не мога да живея там. Изпитвах 
голяма, огромна доза носталгия. Всичко ми липс-

4 Резултатите от количественото изследване, проведено 
през 2017 г. в рамките на същия проект, също показват 
значителен превес на неикономическите (лични и се-
мейни) мотиви за завръщане [15].
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ваше – приятели, семейство, България ми липсва-
ше и просто си казах, че няма смисъл повече да 
се тормозя. И това беше. Просто в един момент 
го реших и се върнах“ (жена, 27 години, Враца, 3 
години в Англия).

„Заради социалния живот. Беше ми скучно, ед-
нообразно. В България ми е много по-добре“ (мъж, 
26 години, Гоце Делчев, 2 години в Англия).

„Носталгия. Само това, нищо друго. … след 
първата година започнах да милея за България и 
да искам да се върна“ (жена, 46 години, София, 15 
години в Испания). 

В някои от случаите при отговорите на този 
въпрос проличава комплексният характер на мо-
тивацията за завръщане като интервюираните 
споменават комбинации от икономически и не-
икономически мотиви, рационална и емоционално 
обусловена мотивация:

„…заплата, … която за техния стандарт на 
живот беше малка. … какво излизаше, че ми ос-
таваха чисти, едва ли не около 200 – 250 евро на 
месец. ... имаш разходи за квартира, ток, вода, 
както и тука, храна. ... и в един момент си каз-
ваш, 250 евро – това ти е една средна заплата, 
която ако си добър и имаш желание да работиш, 
това можеш и в собствената си държава и да си 
в собствения дом и да си при децата, семейство-
то, близките, в родината и въобще да се чувст-
ваш там, където ти е мястото“ (жена, 52 годи-
ни, Враца, 13 години работи в Гърция).

„Завърнах се основно по здравословни причини. 
Едната ми ръка започна силно да ме боли. Бяха 
ми зачислили един къртач, който явно я натовари 
допълнително. Часовете, които работех с него, 
бяха много. ... Вибрациите натовариха пръста ми 
и не можех да спя от болка. В същото време из-
питвах и носталгия. Дадох си сметка, че не си за-
служава да бъда далеч от семейството си за тези 
мизерни пари и тези тежки условия. …  Другата 
причина беше липсата на ежедневна трудова зае-
тост“ (мъж, 61 години, Разград, 4 месеца в Чехия 
през 2007 г.).

„Основно икономически причини – нямах сред-
ствата да си купя жилище, а да живея на квар-
тира без доходи също беше доста скъпо. Имаше и 
семейни причини – осъзнавах, че баща ми и майка 
ми биха се радвали да съм по-близо до тях, да съм 
си отново в България“ (мъж, 30 години, София, 6 
години в различни държави).

„Завърнах се в България основно заради прия-
телката си – да се съберем да живеем заедно и 
да създадем семейство. Тук вече икономиката и 
производството се бяха леко оживили – започна 
да се търсят кадри на пазара на труда“ (мъж, 40 
години, Монтана, 3 години в Германия).

По отношение на устойчивостта на завръщане-
то отново над 2/5 от 100-те респонденти отгова-
рят, че са се завърнали в България за постоянно – в 
някои от случаите с уговорката „засега“, често и 
с твърдението „категорично за постоянно“. Едва в 

10 от 100 интервюта се посочва, че завръщането е 
временно (това са циркулярните мигранти, които 
са „хванати“ за респонденти по време на кратко-
срочно завръщане в България). 

Интересно е да се проследи по какъв начин и 
до каква степен силно емоционалните мотиви за 
завръщане, изразени в термините на „носталгия“, 
„мъка“, чувство на „липса“, „тъга“, „страдание 
по“ родината, дома, семейството, близките, корес-
пондират с намеренията за постоянно завръщане в 
България. Така например в голямата си част рес-
пондентите, които посочват носталгията по Бъл-
гария, дома и близките като основен или един от 
факторите, мотивиращи завръщането им, отгова-
рят отрицателно на въпрос № 20 „Имате ли наме-
рение да заминете в чужбина отново?“:

„Не, нямам такова намерение, поне що се от-
нася да работя там“ (мъж, 61 години, Разград, 4 
месеца в Чехия през 2007 г.).

„Мисля, че не. Идеята ми е да се развивам в 
България, да помогна както на страната, така 
и на себе си. Младите хора не трябва да бягат, 
трябва да останат“ (мъж, 26 години, София, над 
6 години в Италия).

„Не. Изобщо нямам такова намерение. Не 
искам да работя отново в чужбина. [Искам] Да 
живея в страната си и с близките си“ (жена, 46 
години, София, 15 години в Испания).

„За момента мисля да остана в България. 
[Стимули за оставане са] Моите близки, приятел-
ката ми и това, че в България си ми е най-добре“ 
(мъж, 29 години, София, 2 години в САЩ).

Някои от тези респонденти не изключват веро-
ятност за бъдеща миграция в чужбина, но с опре-
делени уговорки: „Краткосрочно за определена 
работа и определен период“ (мъж, 46 години, 
Пловдив, близо 7 години в Швейцария). „Чувст-
вам се добре тук засега. Като порасне дъщеря ми, 
ще заминем за Германия, възможно е да останем 
там за по-дълъг период, а може и за постоянно. 
Времето ще покаже“ (мъж, 40 години, Монтана, 
3 години в Германия).

В някои от случаите намеренията за бъдеща 
миграция са поставени в еднозначна зависимост 
от икономическия статус. В едно от интервюта-
та респондентът ясно обвързва заминаването в 
чужбина с икономическа принуда: „Не искам да 
се връщам. … Ако остана без работа и не мога 
да намеря и в един момент се обострят нещата, 
дори, как да го кажа, и в личен план, да намеся 
малко и личен план, за да съм откровена, по при-
нуда бих заминала“ (жена, 52 години, Враца, 13 
години в Гърция).

В другия подобен случай връзката между въз-
приятия за социално-икономически статус и въз-
можности и желание/намерения за ре-емиграция 
е още по-експлицитно зададена: „Да, планираме 
да отидем отново в Англия след като аз завърша 
висшето си образование и синът ми навърши вече 
14 години. Там ще имам по-добри доходи и синът 
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ми ще учи в чужбина, освен това ще бъда близо до 
брат ми. Нямам никакво намерение да остана в 
България, тук се живее трудно, мизерно и пари-
те, които изкарвам са само за сметки“ (жена, 27 
години, Стара Загора, 4 месеца в Англия).

В този смисъл устойчивостта на завръщането 
определено е свързана с успешността на социал-
ната и икономическата ре-интеграция на завръща-
щите се. За разлика от посочените от някои автори 
проблеми и трудности при завръщането и ре-ин-
теграцията [12, 13]), респондентите като цяло не 
посочват големи проблеми и съществени труднос-
ти при социалната си ре-интеграция след завръ-
щането. Интересен пример за езиков проблем при 
ре-интеграцията дава една от респондентите с 
дългогодишна емиграционна биография: „Напри-
мер в началото ми беше трудно дори да разгова-
рям с непознати хора понеже много се притесня-
вах от факта, че трябва да говоря на български 
с някакви непознати и мога без да искам да вка-
рам в някое изречение една-две думи на испански, 
за които не си давам сметка. Заради това съм 
срещала много подигравателни погледи. На прак-
тика в началото не разговарях с непознати или 
отговарях само с „да“ и „не“. Това ми беше в 
началото [на завръщането] най-големия сблъсък 
и въобще не съм си представяла, че това може 
да се случи, защото аз съм общителна личност и 
професията ми е такава и когато заминах там, 
много бързо научих езика и въобще не съм се при-
теснявала“ (жена, 46 години, София, 15 години в 
Испания). От подобни проблеми в процесите на 
социална ре-интеграция на завръщащите се обаче 
не произтичат стимули, които да ги мотивират да 
обмислят ре-емиграция. 

По различен начин стои въпросът с икономиче-
ската ре-интеграция. За някои от респондентите, 
особено сред онези, за които престоят в чужбина 
е бил свързан с образование, намирането на ра-
бота след завръщането, особено на такава, която 
отговаря на образованието им, може да се окаже 
предизвикателство. Тук е важно да се разграничат 

краткосрочни трудности непосредствено след за-
връщането и продължителни структурно дефини-
рани проблеми с икономическата ре-интеграция. 
Като цяло позитивната субективна оценка на за-
връщането като напредък (въпрос № 12) и пози-
тивната субективна оценка на промените по отно-
шение на работа и доходи в сравнение с времето 
преди заминаването (въпрос № 19) понижават 
нагласите към ре-емиграция. Трябва да се отбеле-
жи обаче, че далеч не всички респонденти, които 
са оценили завръщането си като „стъпка назад“ в 
икономически план, са декларирали намерение за 
бъдеща ре-емиграция. В този смисъл освен лип-
сата или наличието на негативна икономическа 
принуда значение за мотивацията за ре-емиграция 
имат и възрастови и семейни фактори.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Емпиричните данни от проведеното качествено 
изследване показват връзка между естеството на 
мотивацията за завръщане и устойчивостта на за-
връщането. Произтичащата от емоционалната ре-
флексивност на мигранта мотивация за завръщане 
се отразява в нагласи за по-висока устойчивост на 
завръщането и декларирана липса на желание за 
ре-емиграция. Това е т.нар. физическа устойчи-
вост на завръщането. При субективните възприя-
тия на завърналите се за социално-икономическия 
им статус могат да се очертаят две зависимости: 
значение за нагласите към ре-емиграция имат по-
скоро степента и успешността на икономическата 
ре-интеграция (социалната не се проблематизира 
сама по себе си), както и субективните оценки за 
промяна на положението на завърналия се по от-
ношение на работа и доходи в сравнение с периода 
преди емигрирането. Третото измерение на устой-
чивостта на завръщането – политическата устой-
чивост и сигурност – не се отразява в субективни-
те възприятия и няма отношение към намеренията 
и нагласите за ре-емиграция. 
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Йоан Христов
РЕПАТРИРАНЕТО НА МИГРАНТИ – УПРАВЛЯВАТ ЛИ
СЕ ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ?

РЕПАТРИРАНЕТО НА МИГРАНТИ –
НОВИЯТ ЛАЙТМОТИВ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА 

Безпрецедентната миграционна криза изправя 
Европа пред дилемата или да колабира социално 
и икономически под натиска на миграционните 
вълни, или да предприеме решителни мерки за 
спасяване на културния, религиозния и етниче-
ския облик на континента. В контекста на деба-
тите в Европейския съюз за миграционните квоти 
и разпределението на вече пристигналите в евро-
пейските държави мигранти в общата европейска 
миграционна политика все по-съществено място 
започва да заема политиката за репатрирането на 
нелегалните мигранти. Тази политика е израз на 
общоевропейските секуритарни политики, които 
са обсебени от съображения за сигурност, граници 
и контрол [1] и представлява закономерно след-
ствие от публичното демонизиране на миграцията 
като източник на несигурност за приемащите об-
щества и заклеймяването на нелегалния мигрант 
като потенциален терорист [2]. 

Тъй като репатрирането по същество може да 
бъде доброволно или принудено, терминът се из-
ползва и като евфемизъм за депортиране. Прину-
дителното репатриране е връщането на търсещи 
убежище лица с отказан статут, икономически 
недокументирани мигранти, военнопленници или 
задържани от властите граждани, обявени за пер-
сона нон грата, в тяхната страна на произход при 
обстоятелства, които не оставят други приложими 
алтернативи. В много европейски страни репатри-
рането на нелегални мигранти вече е неофициална 
държавна политика, като в по-малка степен са за-
стъпени мерките за доброволно връщане с финан-
сова помощ от страна на връщащата страна. 

Въпреки че репатриране и връщане често се 
използват като синоними, все пак съществува от-
четлива разлика между двете понятия. Докато ре-
патрирането задължително отвежда мигранта до 
неговата държава на произход или до държавата, 
съответстваща на неговото гражданство, връща-
нето е по-широк термин и включва отвеждането 
на лицето до мястото на отпътуване за страната, 
представляваща крайна дестинация. Това може да 
се отнася до трета държава, включително транзит-

на страна, през която лицето е пътувало и престоя-
вало по време на своето миграционно движение. 
Връщането може да бъде и вътрешно за територи-
алните граници на дадена държава, както в случая 
на връщане на вътрешно разселени лица и демо-
билизирани бойци.

Тук възниква въпросът готови ли са инсти-
туциите на ЕС и разполагат ли с ефективни ин-
струменти за репатриране на мигранти, които да 
гарантират както обществения ред и стабилността 
в европейските общества, така и сигурността на 
самите мигранти в процеса на връщане и послед-
ваща социална интеграция и адаптация в обратно 
приемащите общества. Репатрирането би трябва-
ло да бъде целенасочено и дългосрочно, така че да 
подготви условия не само за физическо връщане 
на мигранти по техните родни места или в т.нар. 
„сигурни трети страни“, но и да отчете национал-
ните специфики, добрите интеграционни практи-
ки и предизвикателствата, пред които са изправе-
ни гражданите на трети страни в този процес на 
обратна социална интеграция [3].  

Към този момент политиката по репатриране-
то е несистематизирана и хаотична, като липсва 
единна позиция за механизмите, по които трябва 
да се осъществява ефективното връщане. Символ 
на това са заплахите на Италия да спре да плаща 
вноските си към бюджета на ЕС, ако други страни 
не приемат мигранти от корабите в Средиземно 
море. 

ЕС използва и дипломатически, но най-вече 
финансови инструменти, за да склони страни като 
Либия, Египет и Нигер да приемат обратно преми-
налите през тяхна територия мигранти, като стре-
межът е да се сключат споразумения за реадмисия 
по подобие на добре работещия договор за бежан-
ците с Република Турция. Основните цели, които 
се преследват се свързват с осъществяване на кон-
трол върху миграционните процеси и намаляване 
на броя на пропуснатите нелегални мигранти през 
териториите на тези страни, като това включва 
предоставяне на техническа помощ за укрепване 
на външните им граници, обучение на граничните 
служители, координиране на морски и сухопътни 
операции и осъществяване на добро сътрудни-
чество с граничните власти при разработването на 
добри практики за репатриране на мигранти. 
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СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ
НА СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ ПРЕД
РЕПАТРИРАНИТЕ МИГРАНТИ 

Основният двигател на миграцията от Африка 
и Азия към „Стария континент“ е задълбочаващо-
то се разделение между бедни и богати общества. 
Приблизително една трета от световната миграция 
е мотивирана от икономически фактори [4]. През 
80-те години темповете на икономическо развитие 
на Африка се забавят – засилва се диспропорция-
та между производството и потреблението, като в 
същото време нарастват задълженията на афри-
канските страни към богатия Север вследствие на 
икономическата стагнация. Като изключим добив-
ната промишленост в някои региони, национал-
ният доход на повечето африкански държави се 
сформира от аграрния сектор.    

Всичко това принуждава големи мигрантски 
потоци от млади, здрави и амбициозни мъже от 
африкански произход да търсят работа в Европа 
в сфери като селското стопанство, строителство-
то, кетъринга, транспорта и др., където те са го-
тови да работят в сивата икономика нелегално, 
стига да получават достойни възнаграждения за 
труда си. Често тези нерегистрирани работници 
са първите, които губят работните си места и 
остават на улицата при периоди на политическа 
криза или икономическа рецесия. При такава си-
туация, за да се избегне хуманитарна криза, вла-
стите предприемат масови акции за депортация, 
като мигрантите стават обект на безпринципно 
отношение от страна на държавни длъжностни 
лица, чиято роля би трябвало да бъде да защитят 
човешкото достойнство. Тук всички етични пос-
тулати са пренебрегнати, тъй като по същество 
вече не става дума за това да се постигне нещо 
„добро“, а само за това да се предотврати най-
лошото [5]. 

Това, което очаква завръщащите се мигранти в 
страните им на произход или т.нар. „сигурни трети 
страни“, е среда, характеризираща се с остър не-
достиг на качествена храна и чиста питейна вода. 
До 2050 г. населението на Пакистан по демограф-
ски прогнози ще наброява 292 млн. души, заемай-
ки пета позиция по този показател в света. Най-
многолюдната африканска държава Нигерия ще 
има население от 289 млн. души, а населението на 
Уганда ще нарасне до 93 млн. души при 27 към ден 
днешен [6]. Този огромен прираст на населението 
ще окаже негативно влияние върху екосистемите и 
ще доведе до опустяването на земите, деградация 
на почвите и замърсяване на водните ресурси на 
бедните страни. 

Освен заплахите, свързани със световната 
продоволствена криза и произтичащото от нея 
мащабно недохранване на населението най-вече 
в африканските общества, завръщащите се ми-
гранти попадат в една социална среда, в която 

липсва политическа стабилност, властта често е 
нелегитимна, наложени са диктаторски режими, 
престъпният контингент доминира обществения 
живот, неграмотността е широко разпространено 
явление, здравеопазването е на много ниско рав-
нище, а болести като ХИВ/СПИН са причинители 
на изключително висока детска смъртност. 

Процедурите по принудителното репатриране 
обаче невинаги са съобразени с факта, че много 
мигранти идват от страни, в които на практика се 
водят граждански войни – Южен Судан, Централ-
ноафриканска република, Либия, Сомалия, Сирия, 
Йемен и др. Темата за съдбата на върнатите по 
тези места мигранти деликатно се избягва, като 
този въпрос само спорадично се коментира по ня-
кои медии и проблемите се регистрират, но без да 
се придава дълбочина на анализа. 

Освен това трябва да се има предвид, че много 
малко обратно приемащи държави оказват каква-
то и да било помощ на завръщащите се мигранти, 
като държавните власти обикновено не разполагат 
с информация за новопристигналите лица. Голяма 
част от завърналите се мигранти за загубили всич-
ките си финансови ресурси вследствие на пътува-
нето или са станали жертви на измами от страна 
на трафиканти, което води до изпадане в тежко 
емоционално състояние, свързано с чувства за де-
пресия и отчаяние, предизвикани от непостигна-
тите миграционни цели и липсата на перспективи 
за икономическо оцеляване в собствената страна. 
Въпреки първоначалното топло посрещане и де-
монстрираната радост от завръщането на собстве-
ния син в добро физическо здраве, няколко дни по-
късно възникват въпросите за преразпределението 
на социалните роли и преустройството на живота 
най-вече в икономически план. Разочарованието 
допълнително се засилва, ако се наложи продъл-
жителна финансова издръжка и грижи от страна 
на приемащите семействата, които са възлагали 
върху мигрантите (най-често младежи от мъжки 
пол) надежди, като впоследствие те отказват или 
нямат възможност да окажат по-нататъшна помощ 
на завърналите се. 

В крайна сметка репатрираните мигранти се 
озовават в една недружелюбна и нетолерантна 
в макросоциален план среда, в която се оказват 
„чужденци“ в собствената си страна. Това усеща-
не може да бъде преходно и да се превърне впо-
следствие в решителност за откриване на нови 
възможности и нов баланс в живота, но в голям 
процент от случаите се задълбочава и преминава 
в демотивация, апатия и нежелание за намиране 
на работа и повторно рестартиране на живота. 
Перспективата да се работи за минимално възна-
граждение и икономическата зависимост, в която 
се оказват завърналите се мигранти, изглеждат 
неприемливи и ясното съзнаване за липсата на 
специфични знания и професионална квалифика-
ция, от една страна, и незаинтересоваността на 
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държавата и на семейството да окаже помощ, от 
друга страна, само влошават възможностите за 
интеграция и правят ситуацията за мигранта да 
изглежда безнадеждна. 

В този смисъл завърналите се мигранти състав-
ляват съществена част от световния прекариат. Те 
са една от причините за ръста му, като в същото 
време се намират под заплаха да се превърнат в 
основни негови жертви, демонизирани и служещи 
за изкупителни жертви за проблеми, за които ня-
мат вина [4]. 

Напълно закономерно за част от завърналите се 
мигранти повторният опит за миграция към Евро-
па, въпреки претърпения неуспех и експулсиране-
то, се оказва единствения наличен шанс за социал-
на реабилитация. За тези, които се решат на такава 
стъпка, организирането на повторно пътуване се 
превръща в непосилна задача заради липсата на 
финансови ресурси, вложени в предишното дви-
жение, както и поради нежеланието на част от 
трафикантите да се ангажират за втори път с едни 
и същи лица. Освен това много от мигрантите са 
разчитали на мрежовия си ресурс при първоначал-
ното си пътуване, докато при следваща миграция 
те вече не могат да се уповават на социалните мре-
жи и предоставяните от тях информация, преводи, 
услуги и ресурси [7]. 

Въпреки всички тези предпоставки много ре-
патрирани мигранти, които веднъж са пребивава-
ли в европейска страна и са имали досег до евро-
пейската култура и качество на живот, възприемат 
идеята за обратно връщане в Европа като основен 
лайтмотив на техния житейски път. 

Разбира се, в много изпращащи мигранти 
общества чувството за солидарност към репат-
рираните доминира и е колективно споделе-
но от членовете на групата. За много мигранти 
връщането по родните места се характеризира 
с благоприятстваща социална среда, тъй като в 
много общества рискът от миграцията и евенту-
ално – от репатрирането, се управлява добре и 
е предварително калкулиран, като колективната 
общност има натрупан опит и до голяма степен 
семействата са подготвени за такъв сценарии. 
Тогава пътят към последващата реинтеграция 
на репатрираните в държавата им на произход е 
трасиран и процесът на адаптация и аклимати-
зация до голяма степен е овладян от социалната 
група. Тези случаи обаче са по-разпространени, 
когато се касае за икономическа миграция и не са 
особено релевантни, когато става въпрос за при-
нудителна и насилствена миграция на бежанци 
и хора, търсещи убежище, като този тип мигра-
ционно движение по същността си представлява 
бягство именно от неблагоприятната социална 
действителност.  

УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ 
ПРЕД РЕПАТРИРАНИТЕ МИГРАНТИ 

Либия е главната отправна точка към Европа по 
море, тъй като балканският маршрут на мигран-
тите на практика е прекъснат поради затворените 
граници на ЕС с Турция вследствие  на влязлото в 
сила споразумение от 2016 г. Почти целият мигра-
ционен натиск към момента е съсредоточен върху 
Италия, въпреки че потокът мигранти е по-малък 
в сравнение с предишните две години. Това до го-
ляма степен се дължи на доброто сътрудничество 
между италианските власти и добре обучената в 
ЕС либийска брегова охрана. Мерките за контрол 
по морския маршрут през Средиземно море дават 
резултат и каналджийските мрежи са до голяма 
степен дезорганизирани и разстроени. Мигра-
ционният натиск към момента е овладян, като това 
позволява на новото италианско правителство да 
се съсредоточи върху репатрирането на вече влез-
лите във вътрешността на страната няколкостотин 
хиляди мигранти. 

Европейският съюз по същество третира Либия 
като „сигурна трета страна“, неотчитайки постоян-
ните сигнали за експлоатация, принудителен труд, 
изнасилвания, мъчения и физическо насилие, уп-
ражнявани върху завръщащите се мигранти.

Към ден днешен неофициалната европейска  
политика за „спиране на лодките“ не отговаря на 
представите за хуманно отношение, тъй като вър-
натите с подкрепата на ЕС от либийската брегова 
охрана африкански мигранти са изоставени в ни-
чия земя за неопределено време, като са потъпка-
ни всичките им гражданки права, зад които Евро-
па претендира, че застава. Много от мигрантите, 
които понастоящем са лишени от свобода и въз-
можност да правят информирани, морални избори 
в ситуация, която стои далеч извън обхвата на тех-
ния личен опит [8], с ужас описват момента, в кой-
то се приближават до италианския бряг, смятайки 
че са спасени и очаквайки помощ от италианските 
лодки, които всъщност просто блокират пътя им, 
изчаквайки либийците да пристигнат, за да върнат 
мигрантите обратно на африканска земя. 

В държавните бежански центрове около Три-
поли хиляди мигранти с неизяснен статут са по-
ставени при условия на постоянна заплаха от фи-
зическото им попадане в трафикантски мрежи, 
предадени от самите либийски власти, лишени са 
от универсалните им човешки права, попадат под 
угрозата да изпаднат в състояние на съвременно 
„дългово робство“ [9], а други са физически и 
вербално малтретирани и/или пък са склонявани 
към проституция и просия. Огромните лагери, в 
които са настанени репатрирани лица с различен 
етнически произход и вероизповедание, логич-
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но се превръщат в инкубатори на престъпността 
[10]. Много мигранти се виждат принудени да се 
занимават с джебчийски кражби, домашни обири, 
изнасилвания, насилие, рекет и причиняване на те-
лесни повреди.

Европейската политика по репатрирането се 
осъществява механично, без конкретен план и со-
лиден анализ на обстановката, като не се отчитат 
спецификите на ситуацията в приемащите мигран-
тите общества. В Либия например на практика се 
води гражданска война от години, като върнатите 
граждани на трети страни са оставени да оцеляват 
буквално на улицата – скопчени на големи групи, 
изложени на бомбени атентати и под обстрел на 
враждуващите помежду си либийски граждански 
милиции. Някои от мъжете дори са насилствено 
принудени да постъпят във въоръжените отряди, 
за да защитят своята сигурност и тази на семей-
ствата си. 

Служителите на неправителствената организа-
ция ВКБООН пък нямат достъп до центровете за 
задържане на мигрантите, като дори евакуират по-
голямата част от персонала си поради непрестан-
но водещите се военни действия в Триполи. 

Хипокрацията на европейската политика по 
връщането става видима, след като правителство-
то на Италия на практика забранява влизането на 
кораби със спасени мигранти в пристанищата на 
страната, като в същото време под политически 
натиск италианската администрация спира ре-
гистрациите на частни спасителни кораби, което 
още повече ограничава шансовете за оцеляване 
на бедстващите в Средиземно море мигранти. 
На фона на макросоциалните измерения на миг-
рационния проблем Европейската комисия не е 
в състояние да реши бързо и ефективно конкре-
тен микропроблем, какъвто представлява сагата 
със станалия известен кораб „Дичоти“, на който 
мигрантите остават блокирани с дни и започват 
гладна стачка. 

От друга страна, през 2016 г. Германия осигу-
рява 150 милиона евро за три години за мигранти, 
които пожелаят доброволно да се завърнат по род-
ните си места. Разработената програма е насочена 
към търсещи убежище с отказан бежански статут 
и мигранти от Ирак, Афганистан и Балканите, на 
които се предоставя „нов старт“ в страните на про-
изход [11]. Цели се с по 50 милиона евро на година 
да бъдат подпомогнати доброволно завърналите се 
мигранти, що се отнася до тяхното образование, 
заетост и професионално обучение, както и да 
им се предоставят допълнителни социални при-
добивки. Според германското правителство тази 
практика е финансово по-ефективна за федерал-
ния бюджет, отколкото алтернативните продължи-
телни процедури за репатриране на неполучилите 
бежански статут и останалите мигранти без разре-
шение за пребиваване. 

Тази стъпка на германското правителство пред-
ставлява конкретна мярка в унисон с новата гер-
манска миграционна политика на „затворени вра-
ти“, която се характеризира с твърдо намерение 
за недопускане на такива големи миграционни 
вълни като тази от 2015 г. Усилията на управля-
ващите в Берлин се пренасочват към решаване на 
миграционните проблеми в страните на произход, 
където трябва да бъдат съсредоточени усилията и 
ресурсите на Европейския съюз, така че да бъде 
създадена една среда, която да стимулира мест-
ните граждани да остават по родните си места. 
Предотвратяването на миграцията минава през 
инвестиции в развиващите се страни, гарантиране 
на живота и сигурността на гражданите им, създа-
ване на добри условия за образование, заетост и 
личностно развитие. 

Експериментални опити по посока на добровол-
ното връщане се предприемат от датското прави-
телство, което предлага по 12 000 британски лири 
на всеки мигрант, решил да се завърне в родното 
си място. Още през 2009 г. Швейцария предприема 
мерки за репатриране на мигранти от нейна тери-
тория, като правителството заделя по около 6500 
франка за всеки нов бизнес, създаден от завърнал 
се в родината си мигрант [12]. Подобни стъпки за 
хуманно третиране на миграционните проблеми 
се предприемат и от други страни като Ирландия 
и други. 

През последните години са изпълнени серия от 
помощни програми за завърнали се мигранти. Те 
включват в себе си заплащане на транспортните 
разходи, отпускане на микрокредити за започване 
на работа или професионален курс, предоставя-
не на здравна финансова помощ и други, всички 
целящи да подпомогнат социалната адаптация и 
последващата реинтеграция в обратно приемащи-
те общества. Франция и Холандия отчитат опре-
делена ефективност на тези програми [13], но за 
по-мащабни резултати е необходима всеобхватна 
мобилизация и реална ангажираност на всички ев-
ропейски страни, за да се окаже трайно позитивно 
влияние върху социалните перспективи пред за-
върналите се по родните си места мигранти. 

Миграционните проблеми не могат да бъдат ре-
шени по методите, практикувани от италианските 
власти, които третират мигрантите като проблем, 
който не касае Европа. Насилствените прийоми са 
неприложими с оглед на резултатите, които пре-
дизвикват – обратно насилие, озлобление, агресия, 
желание за реваншизъм от страна на принудител-
но върнатите мигранти.

Проблемът с репатрирането минава пред под-
писване на споразумения за реадмисия, които 
включват предварително установени процедури 
за връщане, ясно установени механизми за депор-
тиране при нарушаване на законите на приемаща 
страна, обосновани финансови разчети за програ-
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мите за стимули на вече завърналите се мигранти, 
ефективно сътрудничество между граничните вла-
сти на реципрочна база и т.н. 

Няма съмнение, че за да се адресират адекват-
но проблемите, свързани с миграционните движе-
ния към Стария континент, европейските власти 
не трябва да ограничават съвместните си дейст-
вия само до репатрирането на мигранти обратно 
в страните им на произход или в т.нар. „сигурни 
трети страни“. Необходим е по-дълбок анализ на 
последствията от политиката за принудително 
връщане на нелегални мигранти. Пред ЕС стои 
задачата за натрупване на конкретна експертиза – 
криминалистична, съдебна, медицинска, психоло-
гическа, техническа и др., така че ефективно да се 
управляват не само процесите по репатрирането 

на мигранти, но и успешно да се прилагат проце-
дурите, свързани с подпомагането на последваща-
та адаптация и реинтеграция на завърналите се по 
родните си места граждани на трети страни.  

Задълбочен диалог по темата не се осъществя-
ва, защото тя е политически неудобна и би донесла 
само негативи в електорален план на управлява-
щите, ако те предпримат стъпки в посока на под-
помагане (най-вече финансово) на завърналите се 
мигранти. Затова добрите практики, прилагани в 
някои държави от ЕС, трябва да бъдат приветства-
ни и по-широко прокламирани пред европейската 
общественост, така че да се засвидетелстват както 
хуманността на такива мерки, така и абсолютната 
им необходимост с оглед гарантирането на мира и 
сигурността на европейските общества. 
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REPATRIATION OF MIGRANTS – ARE SOCIAL
RISKS MANAGED EFFECTIVELY?
(A b s t r a c t)

Repatriation is an essential element of the European 
migration policy, as it is also the main mechanism 
that states use to prevent the illegal migration on the 
continent. Repatriation is also the most preferable 
way for governments to resolve political crises caused 
by the unconvincing attempts to reach an agreement 
on the migration issue. This article examines how 
effective the return (voluntary or forced) of the 
foreign citizens to their hometowns or to the so called 

“safe third countries” is and to what extent the social 
risks and challenges that they face in their subsequent 
social adaptation and integration in the host societies 
are actually taken into account.
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СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЦИТЕ
И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ

Илза Пъжева
ОТЧЕТ НА СЪБРАНИЕТО НА АКАДЕМИЦИТЕ
И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА БАН ЗА 2018 ГОДИНА1

(Резюме)

ВЪВЕДЕНИЕ

Най-важните събития от 2018 г., които дадоха 
своето отражение върху дейността на Събранието 
на академиците и член-кореспондентите (САЧК) 
през изминалата година и които ще предопределят 
до голяма степен неговите бъдещи инициативи и 
активности, са следните: 

• През 2018 г. навлязохме в една бележита го-
дишнина – 150-ия рожден ден на Българската ака-
демия на науките. Това събитие е наистина епо-
хално – 150 години съществувание на институция 
(най-старата в страната), която държи първенство-
то на научен и духовен център на българската на-
ция. Няма по-висока мисия от тази и запазването, 
и по-нататъшното укрепване на БАН е първосте-
пенна задача на САЧК.

• Беше приета дългосрочната Стратегия за 
развитие на БАН в периода до 2030 г. Стратеги-
ята очертава основните цели, политики и дейнос-
ти за утвърждаване на Академията като основен 
нау чен и експертен център не само в България, но 
и в Югоизточна Европа, в който да се провеждат 
висококачествени научни изследвания, насочени 
към развитието на икономическата, социалната, 
духовната и политическата сфера на обществения 
живот. От тази Стратегия следват големи задачи и 
отговорности пред САЧК, които предстои да бъдат 
обсъдени и определени.

• Излизането на Националния институт по ме-
теорология и хидрология (НИМХ) от структурата 
на БАН беше събитие, което остави своя негативен 
отпечатък върху Академията и всички нас, свър-
зани с нея. Станахме свидетели на дирижирани 
протести и манипулативни изказвания на отделни 
представители на НИМХ. Интелигентният и циви-
лизован подход, който подобава на образованите 
хора, беше загърбен и преговорите не доведоха 
до желания резултат. Това събитие дава повод за 
размисъл и сериозен анализ и пред САЧК, което 
не може да остане настрана от подобни прояви, 
водещи до уронване на престижа и авторитета на 
институцията, към която принадлежи.

• Изборът на нови академици и член-корес-
понденти на БАН е друго значимо събитие от из-

миналата година. Анализът и изводите от този из-
бор предстои да бъдат направени и това също ще е 
една от важните задачи на САЧК през 2019 г. 

Могат да се изброят и още няколко събития, 
които също имаха и ще имат влияние върху бъде-
щите дейности на САЧК, сред тях:

– Проучването на агенцията за маркетингови и 
социални проучвания Алфа ризърч. От проучване-
то следват съществени изводи за ролята на БАН в 
нашето общество. Забележително е, че 68 % от ан-
кетираните смятат, че постиженията на учените в 
БАН са повод за гордост и национално самочувст-
вие, а голяма част от анкетираните свързват името 
на БАН с академиците.

– Приемането на Критерии и показатели за на-
блюдение и оценка на научноизследователската 
дейност, осъществявана от научните организа-
ции, а също приемането на Актуализиран правил-
ник за прилагането на Закона за развитие на ака-
демичния състав в Република България (ЗРАСРБ), 
който, в някои от разделите си, е в процес на дора-
ботване и неговото приемане предстои.

– Завършване на работата по 4-те национални 
научни проекта в БАН, финансирани от държава-
та, както и началото на функционирането на Цен-
тровете за върхови постижения и Центровете за 
компетентност по ОП НОИР. 

– Стартът на 8-те тематични национални на-
учни програми, както и програмата „Млади учени и 
постдокторанти“. 

Всички тези събития дадоха своя отпечатък 
върху дейността на САЧК през 2018 г. В същото 
време те показват, че през 2019 г. пред Събранието 
стоят редица предизвикателства и важни задачи, 
които са от значение не само за БАН, но и за науч-
ната общност в страната.

Представеният по-долу отчет се базира на след-
ните основни източници: (1) Отчетите на отде-
ленията, изготвени въз основа на индивидуални 
справки по въпросниците, попълнени от членовете 
на САЧК; (2) Административната справка за дей-

1 Приет на заседание на Събранието на академиците и 
член-кореспондентите на 31 януари 2019 г.
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ността на САЧК; (3) Отчета на общоакадемичния 
семинар Съвременни проблеми на науката; (4) 
Отчета на Списание на БАН; (5) Други докумен-
тирани инициативи и дейности, които се случваха 
през годината в рамките на нашето Събрание; (6) 
Снимков материал за активности, предоставен от 
отделни членове на Събранието, и такъв, достъ-
пен от интернет. Трябва специално да се отбеле-
жи, че в повечето от отчетите на отделенията се 
дава задълбочен, а в някои и критичен анализ на 
резултатите, правят се сравнения с минали години, 
очертават се тенденции и се поставят дискусионни 
въпроси. Настоящият отчет ще се опита максимал-
но стегнато да отрази тази информация. 

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА САЧК

Към 31.12.2018 г. общият брой на академици-
те и член-кореспондентите е 164 души, от които 
62-ма академици и 102-ма член-кореспонденти. 
В сравнение с 2017 г. броят е увеличен и това се 
дължи на избора на нови академици и член-корес-
понденти. От академиците 3-ма и от член-корес-
пондентите 55 работят по трудови договори, както 
следва: сред академиците 4-ма работят в БАН и 9 
работят в други научни организации; сред член-
кореспондентите 25 работят в БАН и 30 са на щат 
в други организации. По такъв начин над 40 % от 
членовете на САЧК са на трудов договор, а както 
работещите, така и пенсионерите (защото преоб-
ладаващата част от тях пазят жива връзката с ин-
ститутите и лабораториите си) са представители 
на редица елитни университети, академии, здрав-
ни и културни институции в София и страната.

През 2018 г. съставът на САЧК се попълни с 13 
нови членове, от които 3-ма академици (в азбучен 
ред на фамилните имена: Петър Атанасов, Дими-
тър Димитров и Лъчезар Трайков) и 10 член-корес-
понденти (Екатерина Бъчварова, Иван Гранитски, 
Николай Денков, Асен Гудев, Димитър Иванов, 
Иван Илиев, Александър Костов, Георги Михов, 
Николай Николов и Мила Сантова). На практика 
нови попълнения има във всички отделения на Съ-
бранието.

Разпределението на членовете на САЧК по от-
деления е както следва:

1. Природо-математически науки (ОПМН): 23 
академици и 35 член-кореспонденти; 

2. Инженерни науки (ОИН): 8 академици и 13 
член-кореспонденти; 

3. Биологичeски науки (ОБН): 6 академици и 7 
член-кореспонденти; 

4. Медицински науки (ОМН): 9 академици и 11 
член-кореспонденти; 

5. Аграрни и лесовъдни науки (ОАЛН): 4 акаде-
мици и 7 член-кореспонденти; 

6. Хуманитарни и обществени науки (ОХОН): 6 
академици и 18 член-кореспонденти; 

7. Творци на изкуството и изкуствознание 
(ОИИ): 6 академици и 11 член-кореспонденти.

Съотношението на броя академици към този на 
член-кореспондентите е 0,63 (приблизително 2:3), 
но в някои от отделенията има небалансираност 
между броя на академиците и член-кореспонден-
тите, като в ОБН, ОМН, ОХОН. Този факт е от-
белязан и в някои от отчетите, като напр. отчета 
на ОХОН, където, освен малкият брой на акаде-
миците, се посочва и неравномерното им разпре-
деление по науки: няма академици в областта на 
икономическите, философските, правните, психо-
логическите и педагогическите науки.

ЗАСЕДАНИЯ, ИНИЦИАТИВИ И СБИРКИ
НА АКАДЕМИЧНИЯ СЕМИНАР

Тази година САЧК проведе 12 заседания, обоб-
щени в зависимост от тематиката, както следва:

Проекти по теми с общонационална значи-
мост и финансиране 

Беше представена информация и бяха обсъдени 
следните проекти: 

1. Проект „Внедряване на нови образователни 
технологии и работа с млади таланти“ с доклад-
чици акад. П. Кендеров и акад. В. Дренски. Тук 
трябва да се отбележи високата активност на ръко-
водителите и участниците в този проект, на проя-
вите на които бяхме многократно свидетели през 
годината.

2. На две поредни заседания беше разгледан 
проектът „Мерки за преодоляване на демографска-
та криза в България. Представяне на хипотезите“. 
Докладваха ръководителите на части от проекта 
проф. Катя Владимирова, доц. Кремена Борисова 
и проф. Илона Томова.

3. Проект „Археологическа карта на България“ 
с докладчик доц. Георги Нехризов от Национал-
ния археологически институт с музей на БАН.

4. Проект „Енергетика“, докладван от проф. 
Александър Тасев, директор на Икономическия 
институт – БАН. Допълващо изказване имаше от 
проф. Константин Петров от Института по елек-
трохимия и енергийни системи – за други разра-
ботки и проучвания на БАН в областта на енерге-
тиката.

Теми с общоакадемична значимост
1. Обсъждане на Отчета на БАН за 2017 г., 

представен от проф. Е. Пашева, главен научен се-
кретар на БАН.

2. Обсъждане на проект Стратегия за разви-
тието на БАН до 2030 г. с докладчик чл.-кор. К. 
Хаджииванов, зам.-председател на БАН.

3. Запознаване с Проблеми на научноприложна-
та и внедрителската дейност на БАН, представе-
ни от чл.-кор. К. Ганев, зам.-председател на БАН.
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4. Изнасяне на Информация за кадровото със-
тояние на БАН – анализ и проблеми, с докладчик 
проф. Е. Пашева, главен научен секретар на БАН.

5. Запознаване с План-програмата за чест-
ване на 150 години БАН, представена от проф. 
Йонна Спасова, научен секретар на направление 
„Културно-историческо наследство и национална 
идентичност“ – БАН. 

Две от тези заседания (за Стратегията и Ин-
формацията за кадровото състояние на БАН) 
бяха проведени съвместно с ОС на БАН.

Организационни и други инициативи и дей-
ности на САЧК

• Приемане и обсъждане на Отчета на САЧК 
за 2017 г.;

• Утвърждаване на Клуба за борба с лъженау-
ката като асоциирана структура към САЧК (акад. 
И. Юхновски);

• Уточняване на текстове по Правилника за из-
бор на академици и член-кореспонденти;

• Връчване на дипломи на новоизбраните чле-
нове на САЧК на Конкурса 2018 г.;

• Отбелязване на национални празници и съби-
тия (3 март, 24 май, 1 ноември, 149-ата годишни-
на на БАН и 180-ата годишнина от рождението на 
проф. Марин Дринов);

• Отбелязване на юбилейни годишнини на чле-
нове на отделенията;

• Приемане на графика на заседанията за 2019 г.; 
• Откриване на дарителска кампания за чле-

новете на САЧК, посветена на 150-ата годишнина 
на БАН.

И през 2017 г. продължи дарителската кампа-
ния на членовете на САЧК. Сред дарителите са 
академиците Иван Загорчев, Иван Иванов, Петър 
Кендеров, Тодор Николов, Ячко Иванов и член-ко-
респондент Иван Пожарлиев. Даренията са за на-
учна апаратура, членски внос, подкрепа на млади 
учени и Ученическия институт на БАН. Общата 
стойност на даренията е над 8200 лв.

По инициатива и с активното съдействие на 
членове на САЧК бяха проведени и следните дис-
кусии и симпозиуми:

• Обществена дискусия на тема Финансира-
не на болничната помощ в България „Как да ти 
плащаме, докторе?“ с основен организатор акад. 
Дамян Дамянов;

• Симпозиуми „Акад. Чудомир Начев“ на теми: 
(1) Интерсекс и джендър от медицинска гледна 
точка и от гледището на невронауката, модера-
тор акад. Владимир Овчаров; (2) Постижения в 
диагностиката и лечението на очните заболява-
ния – за по-добро качество на живот, модератор 
акад. Петя Василева; (3) Корови и подкорови де-
менции, модератор акад. Лъчезар Трайков;

• Tържествено честване на 120-ата годишни-
на от създаването на Българското физико-ма-
тематическо дружество в Деня на физиката (29 

март 2018 г.) с основен организатор акад. Алексан-
дър Петров;

• Кампания Да живеем заедно – по повод на 
Световния ден за подкрепа на хората с болест на 
Алцхаймер и други деменции (21 септември) с ор-
ганизатор акад. Лъчезар Трайков.

Специално следва да се отбележат и няколко 
други инициативи, свързани с актуални съби-
тия на годината. Две от тях се отнасят до предло-
жения за промяна на Актуализирания правилник 
за прилагане на ЗРАСРБ (Постановление на МС 
№ 122/29.06.2018 г.). Няколко дни след приемане-
то на Актуализирания правилник, Хумболтовият 
съюз в България, в ръководството на който участ-
ват 4-ма членове на САЧК (общо 16 са хумболти-
анците от цялото събрание), излезе с протестна 
Декларация по този повод съвместно със Съюза 
на учените в България (СУБ). Декларацията беше 
разпратена до Парламента, Министерския съвет, 
Президенството и Министерството на образова-
нието и науката. Три седмици по-късно, по лич-
на инициатива на акад. Христо Цветанов, беше 
написано и Възражение срещу Актуализирания 
правилник, подкрепено и подписано от 60 акаде-
мици и член-кореспонденти. Тези действия доп-
ринесоха за активизиране на съответните институ-
ции, ангажирани с правилника, за корекцията му в 
посока на стимулиране на качествените екипни и 
интердисциплинарни научни изследвания. Друга 
инициатива с активна гражданска позиция е Ста-
новището на САЧК във връзка с казуса НИМХ с 
инициатор акад. Д. Дамянов.

Сред специфичните инициативи за 2018 г. тряб-
ва да се споменат и други две дейности, илюстри-
ращи ангажираността на членовете на отделения-
та на САЧК със социалнозначими дейности от 
общонационален характер. Това са обсъждането 
на нов модел на финансиране на здравеопазването 
в България с министъра на здравеопазването, про-
ведено по инициатива на ОМН, както и разработ-
ката на ОАЛН по развитие на аграрния и горския 
сектор в България, представена на министъра на 
земеделието, храните и горите.

Общоакадемичният семинар Съвременни 
проблеми на науката, създаден преди 29 години 
от акад. Никола Попов, продължи дейността си и 
през 2018 г. На семинара бяха изнесени 8 лекции 
от представители на пет от отделенията, с които 
той изпълнява мисията си да представя пред ака-
демичната общност и обществото в страната по-
стиженията на членовете на САЧК. Темите и лек-
торите през 2018 г. бяха следните: Наследяване по 
закон, чл.-кор. Цанка Цанкова (ОХОН); Алтерна-
тива ли са наноносителите при раковата тера-
пия? Гледна точка на химик – специалист по по-
лимери, акад. Христо Цветанов (ОПМН); Прило-
жение на моделни мембрани при диагностиката 
и лечението на респираторния дистрес синдром 
и синдрома „сухо око“, чл.-кор. Здравко Лалчев 
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(ОБН); Приложение на микроорганизмите в сел-
ското стопанство, чл.-кор. Йорданка Кузманова 
(ОАЛН); Съвременни проблеми на контрола на 
качеството на храните, акад. Мария Балтаджие-
ва (ОАЛН); Псевдонаука (лъженаука) – схеми на 
функциониране и реклама – псевдожурналистика, 
акад. Ангел Попов (ОПМН); Атеросклеротични 
сърдечносъдови заболявания: от лаборатория до 
формулиране на здравна политика, чл.-кор. Асен 
Гудев (ОМН); Промените в климата и еволюция 
на растенията, чл.-кор. Димитър Иванов (ОБН). 
Последните 2-ма от лекторите са новоизбрани 
членове, а сред лекторите тази година са и уче-
ни, работещи извън столицата, чл.-кор. Йорданка 
Кузманова и акад. Мария Балтаджиева. Наблюдава 
се тенденция на увеличение на посещаемостта. За 
това заслуга имат преди всичко самите лектори, а 
също и включването на СУБ в мрежата за разглася-
ване на семинарните лекции сред структурите си. 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И СПИСАНИЯ,
СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА САЧК

Забележителна е активността на членовете на 
САЧК по отношение на издателската дейност. 
По-долу са изброени основните общоакадемични 
списания, а също са посочени и техните главни 
редактори, изцяло от състава на САЧК: Comptes 
rendusde l’Academie bulgare des Sciences или До-
клади на БАН (акад. Тодор Николов); Списание на 
БАН (акад. Ячко Иванов); Природа (акад. Евгени 
Головински); Информационен бюлетин на БАН 
(акад. Дамян Дамянов и чл.-кор. Васил Николов); 
Papers of BAS (чл.-кор. Васил Николов). Извън об-
щоакадмичните списания може да се отбележи и 
Техносфера (акад. Васил Сгурев). Ще се спра по-
подробно на две от тези списания – Доклади на 
БАН и Списание на БАН. 

Списанието Доклади на БАН е емблематично за 
Българската академия на науките. То е основано 
през 1948 г. от акад. Георги Наджаков и миналата 
година отпразнува своята 70-годишнина. С него е 
свързана съществена част от работата на академи-
ците и член-кореспондентите. От гледна точка на 
наукометрични данни и брой публикувани статии, 
списанието бележи напредък: неговият импакт 
фактор за 2017 г. е нараснал (0,270 срещу 0,251 
за 2016 г. и 0,233 за 2015 г.). Списанието излиза 
регулярно – броят на публикуваните статии е 216 
(12 книжки по 18 статии), които са били цитира-
ни 353 пъти. Ръст белeжат също и индексът SJR 
(SCImago Journal Rank) (0,210 за 2017 г. срещу 
0,207 за 2016 г.), увеличен е и броят на посеще-
нията – повече от 50 000 зa 2018 г. От научните 
области, които обхвана списанието през 2018 г. 
(математика, химия, физика, биология, геология, 
геофизика, физическа география, космически нау-
ки, инженерни науки, медицина, аграрни науки), с 
най-голям дял публикации и през тази година са 

областите биология и медицина. Специално трябва 
да се отбележат имената на 13 академици и член-
корепонденти – членове на редакционната коле-
гия, защото работата им е голяма и натоварена, а 
и резултатите са налице. Това са: Тодор Николов 
(главен редактор), Атанас Атанасов, Петя Василе-
ва, Васил Големански, Дамян Дамянов, Веселин 
Дренски, Иван Загорчев, Илия Пашев, Олга Поля-
кова-Кръстева, Петър Попиванов, Васил Сгурев, 
Чавдар Стоянов, Христо Цветанов. Също 6-има 
други академици и член-кореспонденти са анга-
жирани в редакционния съвет на списанието, това 
са академиците Иван Иванов, Ячко Иванов, Вла-
димир Овчаров, Никола Съботинов, Цветан Цвет-
ков и чл.-кор. Тони Спасов.

„Списание на БАН“ (главен редактор акад. Ячко 
Иванов) продължава да следва мисията си да ин-
формира българското общество и читателите из-
вън границите на България за живота на Акаде-
мията, за дейността на нейните научни звена и на 
учените и за основните проблеми на българската 
наука. За списанието 2018 г. премина под знака на 
180-годишнината от рождението на проф. Марин 
Дринов. Беше променен дизайнът на списанието 
с включването на портрета на Марин Дринов на 
първа корица и на неговия паметник в София на 
четвърта корица. Книжка 5 излезе с шест статии, 
посветени на неговия живот, творчество, и заслуги 
за създаването на Българското книжовно друже-
ство, представени от български и чуждестранни 
автори. Една от статиите (по оценка на рецензента 
чл.-кор. Иван Илчев) прокарва нов път на изслед-
вания, използвайки съвременни проучвания за 
философията и методологията на историческите 
изследвания като представя по нов начин цялост-
ната дейност на проф. Марин Дринов. Бяха пред-
ставени и архивни материали – неизвестни писма 
на проф. Марин Дринов.

В рубриката „Научен дял“, наред с горепосо-
чените, бяха публикувани още 20 научни труда. 
Сред тях бяха такива, засягащи относителността 
на понятията богат и беден език, Албанския въп-
рос на Балканите, пиезоелектричните кварцови 
температурни сензори, геотрибологията – ново 
интердисциплинарно направление към науките 
за Земята и др. Публикувани бяха статии от ака-
демиците Михаил Виденов, Евгени Головински, 
Константин Косев, Христо Цветанов, чл.-кор. Ло-
зан Спасов и др. В рамките на инициативата „БАН 
представя своите институти“ бяха публикувани 
научни статии и от други членове на Събранието, 
представители на институти на БАН по случай го-
дишни юбилеи от тяхното създаване.

Беше отразявана и работата на Общото събра-
ние (ОС) на БАН с публикуване на: обръщение на 
ОС към българското общество и програма за про-
тестни действия по повод приетата от Народното 
събрание бюджетна субсидия за 2018 г.; а също и 
материали по постигнатите по този повод договор-
ности с министър-председателя. Беше публикува-
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на и Стратегията за развитието на БАН (2018 – 
2030), както и материали, отразяващи работата на 
САЧК – отчета за дейността на САЧК през 2017 г., 
правилниците за избиране и критериите за оцен-
ка на кандидатите за академици и член-кореспон-
денти. В рубриката Представяме ви читателите на 
списанието се запознаха с дейността на БАН през 
2017 г. и на Националната мрежа от регионални 
академични центрове през 2017 г., а също и с пара-
метрите на националното научно сътрудничество 
на Академията и сътрудничеството между акаде-
мичната и университетската наука.

В рубриката Интервюта бе дадена трибуна на: 
председателя на ОС на БАН проф. дхн Евелина 
Славчева; директора на Института за държавата и 
правото проф. д-р Ирена Илиева и на финалист-
ката в международния конкурс „Най-известните 
млади личности в света за 2017 г.“ доц. Йорданка 
Глухчева. В рубриките Портрети на учени и Го-
дишнини и юбилеи бяха представени животът и де-
лото на Найден Геров, Гаврил Кръстевич, на акаде-
миците Любомир Кръстанов, Любомир Желязков, 
Ростислав Каишев, Владимир Георгиев и на още 
петима академици и член-кореспонденти, както и 
материал за 120-годишнината на Физико-матема-
тическото дружество. Редовно бяха поддържани 
рубриките Международно научно сътрудничест-
во, Национални и международни научни прояви, 
Рецензии, Мнения и История на науката.

Редакционната колегия разработи и прие Насо-
ки за работата през юбилейната за БАН 2019 г. 
Активни членове на редакционната колегия и ре-
дакционния съвет на списанието са 6-има акаде-
мици (в азбучен ред): Богдан Петрунов, Георги 
Марков, Иван Загорчев, Христо Цветанов, Чавдар 
Руменин и Ячко Иванов.

НАУКОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА САЧК

По-долу е представена дейността на САЧК на 
базата на показателите от обобщените отчети, 
представени от секретарите на отделенията.

Данните са обобщени по 9 показателя, съглас-
но 133 подадени отчета, както следва: 1. Пуб-
ликационна дейност; 2. Участия в научни фору-
ми; 3. Ръководства и участия в изследователски 
проекти; 4. Педагогическа дейност; 5. Участия 
в редакционни колегии на периодични издания; 
6. Участия в научни съвети, комисии, експертни 
съвети, журита по ЗРАС; 7. Рецензии, консул-
тантска и експертна дейност; 8. Ръководства на 
научни звена и участия в органи на управление; 
9. Членство и участие в дейността на междуна-
родни организации.

Публикационна дейност. Тя е една от най-ва-
жните за академичната общност. Фигура 1 обоб-
щава резултатите по 4 индикатора: (i) брой кни-
ги, в.т.ч. публикувани книги, учебници и научни 
монографии; (ii) брой статии, в т.ч. публикувани 
научни и обзорни статии, (iii) брой популярни ста-
тии – в него влизат публикувани научнопопулярни 
и/или публицистични статии; (iv) брой патенти. 
Сравняването на общия брой по всички индика-
тори през последните 3 години показва лека тен-
денция към намаляване (932, 922, 913 за 2016 г., 
2017 г. и 2018 г. съответно), но като относителен 
дял намалението е много слабо. Обезпокоителна е 
тенденцията към намаляване на броя на научните 
публикации (средно със 70 на година). В същото 
време стабилно расте броят на научнопопулярните 
статии, а броят на патентите остава относително 
стабилен.

Фиг. 1. Публикационна дейност
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В някои от отчетите на отделенията са посочени 
и данни за цитирания. Впечатляващ е броят им в 
ОПМН и ОИИ. Дванадест учени от ОПМН докла-
дват общо 3338 цитирания, като повечето от цити-
раните по-долу автори имат повече от 200 цитира-
ния през годината: член-кореспондентите Констан-
тин Хаджииванов, Вася Банкова, Илия Рашков, Ни-
колай Денков, Николай Витанов, Красимир Данов, 
акад. Христо Цветанов. В ОИН фаворити, не само 
в отделението, но и в цялото събрание, са акад. Ча-
вдар Руменин и чл.-кор. Красимир Атанасов с над 
2500 цитирания всеки. В ОИИ с най-висок брой 
цитирания са чл.-кореспондентите Иванка Гергова 
и Светлана Куюмджиева (над 100).

Участия в научни форуми. Както публика-
ционната дейност, така и участието в научни фо-
руми заема значителна част от дейността на САЧК. 
Индикаторите, по които е оценена тази дейност, 

са: (i) брой покани (пленарни доклади по покана 
на организационни или програмни комитети); (ii) 
брой доклади (научни съобщения); (iii) брой учас-
тия в програмни или организационни комитети 
и (iv) брой сесии (организация и ръководство на 
секция/сесия на научен форум). Резултатите са 
представени на фиг. 2. Общият брой на участията 
в научни форуми за 2018 г. е 873 като, в сравнение 
с предишните две години, се наблюдава намале-
ние на броя на докладите, увеличение на броя на 
сесии те и относително постоянно ниво на покане-
ните лекции.

Ръководства и участия в изследователски 
проекти. Фигура 3 обобщава резултатите за из-
миналия тригодишен период по три индикатора: 
(i) ръководства и участия в научноизследовател-
ски проекти, финансирани от български органи-
зации; (ii) такива, финансирани от международни 
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организации; (iii) обща стойност на проектите. 
Тази година финансовото измерение на проекти-
те е представено само в български лева, като там, 
където в отчетите са били представени данни за 
постъпления в евро или друга валута, сумите са 
преизчислени в бълг. лева. 

Тенденцията е на относително запазване на броя 
на проектите, финансирани от български организа-
ции, но се очертава положителна тенденция на уве-
личение на броя на международните проекти. Трябва 
да се отбележи, че цифрите за стойност на проектите 
не са напълно обективни, тъй като в някои отчети е 
посочен само броят на проектите, но не и тяхната 
стойност. На други места липсват данни за конкрет-
ната година, а на някои места са посочени сумите на 
проектите за целия им период (не са отчетени в ин-
дикатора). По такъв начин, индикаторът за стойност 
на проектите е по-голям от посочения на фигурата.

Фаворит по брой проекти е ОПМН, като до го-
ляма степен това се дължи на факта, че това отде-
ление е и най-многобройно. Сред учените с най-
голям брой ръководства на проекти се отличават 
чл.-кор. Вася Банкова, акад. Петър Кралчевски, 
чл.-кореспондентите Николай Денков и Тони Спа-
сов. Сравнително висок спрямо числеността е и 
броят на проектите в ОИН. Трябва да се отбележи, 
че една голяма част от членовете на САЧК рабо-
тят по стартиралите през 2018 г. проекти по Цен-
тровете за върхови постижения и Центровете за 

компетентност, финансирани от ОП НОИР, което 
показва тяхната ангажираност с изграждането на 
стабилна научна инфраструктура в страната.

Педагогическа дейност. Отчитането на тази 
дейност е направено по следните индикатори: (i) 
брой лекционни курсове; (ii) брой ръководства на 
докторанти; (iii) брой ръководства на научни се-
минари и (iv) брой лекции с общ характер (към 
лекциите с общ характер са отнесени и лекциите 
от раздел „Лекторска дейност“ на индивидуал-
ните отчети). На фиг. 4 са обобщени резултатите 
от педагогическата дейност на САЧК за периода 
2016 – 2018 г. въз основа на два от показателите: 
брой лекционни курсове и брой докторанти. На-
блюдава се висок и сравнително стабилен брой 
на лекционните курсове, но като цяло намалява 
броят на докторантите. Трябва да се отбележи, че 
в индикатора за брой на лекционните курсове не 
са отразени данните, посочени в отчетите на две 
от отделенията (ОПМН и ОИИ), в които има дан-
ни за лекционната дейност, измерена в часове, а 
не в брой курсове. По такъв начин фактическата 
лекционна активност на членовете на САЧК е по-
голяма от посочената на фигурата.

От отделенията ОПМН и ОМН са с най-голям 
брой лекционни курсове, докато ОИН и ОМН са 
с най-голям брой докторанти. Като цяло, намаля-
ването на броя на докторантите е обезпокоите-
лен факт, който заслужава самостоятелен анализ 
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и предполага предприемане на мерки за привли-
чане на повече млади хора като редовни докто-
ранти.

Ръководства/участия в редакционни коле-
гии на периодични издания. По тези показатели, 
отчитащи поотделно редакционните колегии у нас 

и в чужбина (фиг. 5), се наблюдава тенденция към 
засилване на редакционната активност на члено-
вете на САЧК (общо 397 участия за 2018 г.).

Участия в научни съвети, комисии, експерт-
ни съвети, журита. Както се вижда от съпоставя-
нето на резултатите през последните три години 

Фиг. 5. Ръководства/участия в редакционни колегии на периодични издания
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Фиг. 6. Участия в научни съвети, комисии, експертни съвети, журита
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(фиг. 6), може да се отбележи относително слабо 
увеличение на участия в комисии и експертни съ-
вети, докато броят на участията в научни журита 
по ЗРАСРБ е намалял с около 20 % в сравнение 
с миналата година. Този факт може да се обвър-
же със споменатото по-горе намаление на броя на 
докторантите, както и с промените в Правилника 
за прилагане на ЗРАСРБ през 2018 г., което даде 
своето отражение върху процедурите по защити 
на дисертации и избори за академични позиции. 
Общият брой на участията по този обобщен пока-
зател за 2018 г. е 652.

Рецензии, консултантска и експертна дей-
ност. Тук резултатите са обобщени по два инди-

катора: (i) брой рецензии (такива по ЗРАСРБ, ре-
цензии на монографии, учебници, научни отчети и 
изследователски проекти) и (ii) брой консултации 
и експертизи, които включват експертни мнения и 
становища за стопански, държавни и други орга-
низации (фиг. 7). От фигурата се вижда, че рецен-
зионната активност на членовете на САЧК е доста 
висока, като общият брой на рецензиите, консул-
тациите и експертизите през 2018 г. достига 1210.

Ръководство на научни звена и участие в 
органи на управление; членство и участие в 
дейността на международни организации. Фи-
гура 8 обобщава резултатите по тези два показа-
теля. Броят на ръководствата и участията в органи 
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Фиг. 7. Рецензии, консултантска и експертна дейност

1000

800

600

400

200

0

Фиг. 8. Участие в органи на управление и международни организации

		ръководства	и	 членства	и	участия
участия	в	органи	 		в	международни
	на	управление	 					организации

2016

2017

2018

300

250

200

150

100

50

0

СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ



48  Списание на БАН 2/2019

на управление се е увеличил през 2018 г. Макар 
и показателят за международни организации да е 
по-нисък с сравнение с 2017 г., както ще се отбеле-
жи по-долу, международните организации, в които 
членуват и в чиито дейности участват членовете 
на САЧК, се отличават със своята престижност.

Участието на членове на САЧК в ръководства и 
органи на управление е впечатляващо. Изброени-
те по-долу организации показват широкообхватна 
ангажираност на членове на САЧК в ръководства-
та на академични, здравни и културни институции 
в страната. Това са председатели и заместник-
председатели на академии, ректори и заместник-
ректори на университети и висши учебни заведе-
ния, директори и заместник-директори на научни 
институти, декани и завеждащи катедри, управи-
тели и председатели на научни съвети и съвети 
на настоятелите, ръководители на лаборатории и 
секции и др. Сред основните институции, в които 
членовете на САЧК имат ръководни позиции, са 
академии: Българска академия на науките, Воен-
номедицинска академия, Национална академия за 
театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“, На-
ционална художествена академия; университети: 
Аграрен университет – Пловдив; Лесотехнически 
университет – София, Медицинските универси-
тети в Плевен, Пловдив и София, Софийски уни-
верситет „Св. Климент Охридски“ и Съвместен 
геномен център към него, Русенски университет, 
Университет по хранителни технологии – Плов-
див, университет „Епископ Константин Преслав-
ски“ – Шумен, Софийската опера и балет и др. 

Сред националните съюзни организации, ръ-
ководени от членове на САЧК, са: Съюзът на фи-
зиците в България, Българското течнокристално 
общество (акад. Александър Петров); Сдружение-
то „Св. Тиберий Български“ (акад. Антон Дончев); 
Асоциацията на византинистите и медиевистите 
(акад. Васил Гюзелев); Българското историческо 
дружество (акад. Георги Марков); Националният 
експертен борд по хирургия към Българския ле-
карски съюз (акад. Дамян Дамянов); Национални-
ят комитет по геология (акад. Иван Загорчев); Клу-
бът за борба с лъженауката (акад. Иван Юхновски); 
Българската изследователска и образователна мре-
жа (акад. Кирил Боянов); Специализираното науч-
но звено за традиционни млечни продукти (акад. 
Мария Балтаджиева); Съветът по иновации към 
Българската търговско-промишлена палата (акад. 
Никола Съботинов); Съюзът на очните лекари в 
България (акад. Петя Василева); Тракийският на-
учен институт (чл.-кор. Васил Проданов); Българ-
ското дружество по генетика и геномика на чове-
ка (чл.-кор. Драга Тончева); Хумболтовият съюз 
в България (чл.-кор. Илза Пъжева); Комисията за 
разрешаване на лекарствени продукти в Р Бълга-
рия (чл.-кор. Мила Власковска); Българският на-
ционален комитет на музеите към UNESCO (чл.-
кор. Мила Сантова); Съюзът на математиците в 
България (чл.-кор. Николай Николов); Национал-

ният комитет по теоретична и приложна механика 
(чл.-кор. Стефан Радев). Акад. Евгени Головински 
и чл.-кор. Георги Милев са почетни председате-
ли, съответно на Хумболтовия съюз в България и 
Съю за на геодезистите и земеустроителите в Бъл-
гария.

Членове на САЧК са ангажирани с ръководни 
позиции и в редица международни организации, 
сред тях: акад. Александър Александров – Бал-
канската екологична федерация, акад. Александър 
Петров – Балканския съюз на физиците, акад. Ан-
гел Гълъбов – Балканската асоциация по микро-
биология; акад. Атанас Атанасов – Черноморската 
асоциация по биотехнологии, акад. Благовест Сен-
дов – Международната федерация по обработка на 
информацията (почетен председател), акад. Геор-
ги Марков – Комисия на историците от Р България 
и Русия, акад. Петър Кралчевски – Генералната 
асамблея на European Colloid & Interfaces Society, 
чл.-кор. Александър Костов – Международната 
асоциация за изследване на Югоизточна Европа и 
българо-румънска комисия на историците. Редица 
членове на САЧК са и членове на чуждестранни 
академии на науките и почетни доктори на чуж-
дестранни университети.

Специално трябва да се отбележат и председа-
телствата на фондации от: акад. Кирил Боянов – 
на фондация „Еврика“; акад. Антон Дончев – на 
фондация „България завинаги“; чл.-кор. Любен 
Димитров – фондация „Човещина“ (почетен пре-
зидент); чл.-кор. Аксиния Джурова – на фондация 
„Елена и Иван Дуйчеви“.

Обобщение на наукометричните данни. По-
долу са показани средностатистически данни за 
продукцията на член на САЧК за 2018 г. по опи-
саните по-горе наукометрични показатели, както 
следва: 

– 7 публикации, вкл. популярни статии и патен-
ти; от тях 4 книги и/или научни статии;

– 7 участия в научни форуми;
– 2 проекта (ръководство или участие);
– 3 лекционни курса;
– 1 докторант;
– 3 участия в редакционни колегии на перио-

дични издания;
– 5 участия в научни съвети, комисии, експерт-

ни съвети, журита по ЗРАС;
– 9 рецензии, консултации и експертизи;
– 2 ръководства/участия в органи на управле-

ние;
– 1 членство/участие в международни органи-

зации.
В сравнение с миналата година, показателите се 

запазват на същите нива, като се наблюдава увели-
чение на проектната, редакторската и рецензионна-
та активност. Това са високи наукометрични пости-
жения и като цяло можем да обобщим, че в периода 
2016 – 2018 г. членовете на САЧК имат съществена 
по размер и устойчива публикационна, проектна, 
лекторска, педагогическа и експертна дейност.
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Допълнителни приноси на членовете от От-
делението по изкуство и изкуствознание. Резул-
татите от творчеството на колегите от това отделе-
ние в областта на културата допълват картината от 
дейности на САЧК. По-долу са обобщени резул-
татите им за 2018 г., като следва да се отбележи, 
че дейностите, съвпадащи с тези на останалите 
отделения, са отразени в обобщените показатели, 
представени по-горе. Допълнително са отбелязани 
следните активности:

• 13 изложби: 2 в чужбина, 11 в България;
• 8 авторски музикални произведения;
• 6 филма (кино- и телевизионни);
• 9 режисьорски постановки;
• 2 председателства на международни конкурси;
• 96 редакторства и съставителства на научна и 

художествена литература, като този вид дейност е 
определена като нова в отчета на отделението.

Премиери на книги. През 2018 г. се състояха 
няколко премиери на книги на членове на САЧК: 
чл.-кор. Васил Проданов „Системни цикли и бъ-
дещето на историята: накъде върви светът?“; 
„Тракийската древност: технологични и генетич-
ни изследвания, история и нематериално наслед-
ство“, сборник в чест на 75-годишнината на Петър 
Манджуков, представен от чл.-кор. Васил Нико-

Акад. Дамян Дамянов и многотомното му издание
„Ръководство по хирургия“
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лов; акад. Георги Марков „Българското крушение 
1913“; „Балканвавилонци“ на акад. Луан Старова 
(роман на годината в Р Македония), представена 
от акад. А. Дончев; акад. Пламен Карталов „Яни-
ните девет братя“; „В правителството на Жан Ви-
денов“ на акад. Илчо Димитров, организирана от 
чл.-кор. Иван Илчев и представена от акад. Бла-
говест Сендов и проф. Искра Баева и с участие-
то на акад. Васил Гюзелев; чл.-кор. Иван Ангелов 
„Стратегия за догонващо икономическо развитие 
на България до 2040 година“; акад. Васил Сгурев 
„Курският сблъсък“; заключителното представяне 
на многотомното издание „Ръководство по хирур-
гия“ (23 тома) с отговорен редактор акад. Дамян 
Дамянов и с участието на 311 български лекари. 
През 2018 г. бяха публикувани последните два 
тома, свързани с коремната хирургия, които вече 
са изчерпани.

Награди и признания. Традиционно и през 
2018 г. бяха връчени редица награди на членове на 
САЧК като признание за тяхната дейност. Четири-
ма станаха носители на престижната държавна на-
града – орден „Св. св. Кирил и Методий“, с който 
се награждават български и чуждестранни граж-
дани, които имат значим принос за развитието на 

Акад. Александър Петров – орден „Св. св. Кирил
и Методий“

Акад. Дамян Дамянов – ЛЕКАР НА ГОДИНАТА
за 2018 г. за издаването на 23-томното „Ръководство
по хирургия“ под негова редакция 

Чл.-кор. Алек Попов, обявен за най-четен български 
писател на Столична библиотека зя 2018 г.
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Акад. Пламен Карталов, удостоен с Почетен знак на 
БАН „Марин Дринов“

От ОПМН акад. Александър Петров беше на-
граден и с почетния медал на Балканския физиче-
ски съюз; акад. Иван Загорчев получи наградата 
на Съюза на учените в България за 2018 г.; чл.-кор. 
Илия Рашков беше удостоен с престижната награ-
да „Питагор“ за 2018 г. за цялостен принос в раз-
витието на науката, а чл.-кор. Вася Банкова – с на-
градата на издателство Elsevier за отлични пости-
жения в глобалните научни изследвания за 2018 г.

От ОБН акад. Борис Тенчов получи наградата 
„Панацея“ на Медицинския университет – София 
за високи постижения в научната и преподавател-
ската дейност.

От ОМН акад. Дамян Дамянов стана „Лекар на 
годината“ за 2018 г. за издаването на 23-томното 
„Ръководство по хирургия“ под негова редакция.

От ОХОН чл.-кор. Васил Николов получи на-
градата на в. „Стандарт“ за проучванията на ран-
нонеолитното селище Слатина – София, а чл.-кор. 
Иван Илчев – награда на международен фестивал 
в Полша за филма „Сага за пропилените възмож-
ности“.

От ОИИ акад. Васил Казанджиев получи награ-
дата „Съживено наследство“ за цялостна дейност 
от Института за изследване на изкуствата – БАН. 
Акад. Пламен Карталов беше удостоен с Почетния 
знак на БАН „Марин Дринов“ за неговия принос 
при популяризирането на българското оперно из-
куство у нас и в чужбина, за успешна организа-
ционна дейност и по повод неговия 70-годишен 
юбилей. Чл.-кор. Алек Попов беше обявен за най-
четен съвременен български писател на Столична-
та библиотека за 2018 г.

Трябва да споменем и други членове на САЧК 
с награди и признания, като акад. Тодор Николов, 
акад. Богдан Петрунов, чл.-кор Христо Найден-
ски, получили почетни грамоти от университети и 
фирми, както и акад. Петя Василева, удостоена с 2 
международни награди.

В заключение резултатите за 2018 г. показ-
ват, че членовете на Събранието на академиците 
и член-кореспондентите са постигнали значими 
резултати, които дават своя уникален принос за 
развитието на науката и културата и издигането 
на духовността, в интерес на развитието на БАН и 
българското общество. 

Акад. Петя Василева, удостоена с наградата на Черно-
морското офталмологично дружество на годишния му 
конгрес в Клуж, Румъния

СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЦИТЕ И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ

културата, изкуството, образованието и науката. 
Това са акад. Александър Петров и акад. Иван 
Юхновски от ОПМН; акад. Минчо Хаджийски от 
ОИН и акад. Николай Попов от ОМН. 
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АРХИВИТЕ НА БАН

БКД
В София
№ 116
8 дек. 1899

До господина министъра
на народното просвещение

В града

Господине Министре,

Откак е съществувала в ново време българска държава, тя винаги е 
оказвала своята поддържка и покровителство на научния и специално 
книжовен труд в страната. И не можеше тя да не постъпя така, защо-
то и в други, много по-напреднали от България страни и много по-богати 
от нея с парични средства и учено-книжовна публика, тоя труд вирее 
главно с поддръжка и покровителство, било държавни или пък на много-
бройни и щедри меценати и благодетели. Така и в България, дето част-
ната пожертвеност тепърва се развива и ще се засиля, правителството 
е предвиждало досега всяка година в бюджета си особни суми било за 
откупуванье на книжовни и научни трудове на български език, било за 
предизвикванье или извършванье на такива предприятия в страната. А 
това е правило то от убеждение, че за успоредно развитие на всички 
сили и способности на народа и държавата е необходимо да се харчи не 
само за материални, но и за духовни средства и помагала.

В българската държава съществува засега едно-едничко заведение, 
което си е поставило за цел да изучва всестранно българите и българ-
ските земи, да обработва българския език, да развива българската кни-
жнина и изобщо да разработва и разпространява науките и изкуствата. 
То е Българското книжовно дружество, основано от наши родолюбци и 
благодетели през 1869 година в Браила и от освобождението на Бълга-

ПИСМО НА ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ 
ДО МИНИСТЪРА НА НАРОДНОТО ПРОСВЕЩЕНИЕ
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рия пренесено в нейната столица. През всичките години, колкото пове-
че работи това дружество в България, то е било поддържано главно от 
държавата било чрез вписвани в годишните ѝ бюджети суми, било чрез 
откупуванье от неговите издания за по-значителни суми. Не ще дума, че 
ако през едно или друго време деятелността на дружеството не се е рав-
нила с оная, която справедливо е очаквала, то не може да служи за довод 
и за по-слаба или съвсем никаква поддържка на това заведение; защото 
при един правилен живот то не може освен да напредва, а за правил-
ния му живот се иска не само количество способни и деятелни членове, 
но и достатъчно морална и материална поддържка на труда им в него, 
понеже с такава поддържка се възбуждат и развиват и самите научно-
книжовни способности при дружеството. А щом Българското книжовно 
дружество е призовано само да напредва, то има бъдъщност. Пред вид на 
тая бъдъщност, теоретически оправдана и практически желателна за 
нашата държава, то има право и на неотменно внимание от страна на 
тая подирната.

През изтеклата 1898/1899 дружествена година Българското книжов-
но дружество е било в път да прекара един съвсем правилен живот, като 
бе прибрало в средата си доста нови сили, въодушевени за работа съглас-
но с целта му, и се бе осигурило с обещание от държавата да поддържи 
достатъчно неговата деятелност. И то наистина работи в средата на 
членовете си, както не е бивало досега и подготви по тоя начин едно 
почтено количество научно-книжовни трудове, малка част от които из-
лезе вече върху страниците на органа му – „Периодическо списание“, – а 
останалата по-голяма част чака сгодна минута да се яви и тя пред об-
ществото. Обаче, като не дойде от страна на държавата обещаната 
поддържка нито в оная форма, в която бе обещана, нито пък в пълната 
си мяра, а едвам наполовина, дружеството остана длъжно спрямо по-
вечето свои работници за техните обнародвани вече трудове и рискува 
да изгуби занапред разположението им за работа, като не ще може да 
възнагради и ония трудове, които очакват реда си за обнародванье. Раз-
бира се, че при такива условия дружеството трябва да си налага големи 
ограничения в изпълнението на своята цел, за която инак не му липсува 
нито инициатива, нито способни ръце.

Между туй и за новата си 1899/1900 година Българското книжов-
но дружество се вижда сякаш пак забравено от страна на държавата, 
която е съкратила или унищожила в проекта за бюджет на Министер-
ството на просвещението всички ония кредити, от които би изтичала 
за него поне каква-годе надежда за известна поддръжка. Бива ли така да 
се подбие у дружествените членове проявената вече ревност към кни-

АРХИВИТЕ НА БАН
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жовно-научния труд и бива ли по тоя начин да се възбужда още еднъж в 
обществото кривото мнение, че Българското книжовно дружество не е 
способно да работи? Бива ли да се нанася така изобщо удар на книжовно-
научната продукция в България?

Като Ви излагаме всичко това, господине Министре, ние пристъпя-
ме към Вас с убедителна молба да не оставяте това едничко наше заве-
дение, дето може да намира покровителство книжовно-научния труд на 
по-голям брой домашни сили и което явно помага да се развъждат у нас 
такива способности, да не го оставяте да да замъртвее, да даде повод за 
неоснователни обвинения и да загине.

Ние сме убедени, че при Вашата добра воля да поддържате по заслуга 
Българското книжовно дружество, вие ще сполучите да отредите по бю-
джета на повереното Вам министерство една годишна помощ и за това 
дружество. Ако в тоя бюджет има предвидени например 50 000 лева за 
поддържка на турските училища в страната и 24 000 лева за издаванье 
един том от „Сборника“ на Министерството на просвещението, нема не 
ще бъде справедливо да се предвиди край тия суми или напокон да се от-
дели от тях една сума от 12 000 и за Българското книжовно дружество, 
което за една година не ще принесе по-малка полза за страната, откол-
кото турските училища, па ще издаде и сигурно повече научно-книжовен 
материал, отколкото „Сборник“, без да бъде тоя материал по-долен по 
достойнството си.

В надежда, че ще благоволите да намерите средство да удовлетво-
рите справедливата ни молба в името на Българското книжовно друже-
ство сме, господине Министре, с пристойния към Вас почит и уважение.

Председател: Ив. Ев. Гешов
Деловодител: Ал. Теодоров

АРХИВИТЕ НА БАН



 Списание на БАН  55  2/2019

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Антонина Желязкова
ДЕВЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ВЕРА МУТАФЧИЕВА И ДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ НЕЙНАТА СМЪРТ 

1 Кърджалийско време, София, Наука и изкуство, 
1977, 390 с.; Le vakif – un aspect de la structure socio-
economique de l`Empire ottoman (XVe-XVIIe s.), Comite 
de la culture, Sofia, 1981, 316 р.; Османска социално-ико-
номическа история. Избрани произведения. Т. 5, Плов-
див, Жанет 45, 2008, 744 с.
2 Летопис на смутното време. Т. 1 – 2, София, Отечест-
вен фронт, 1965, 1260 с.

Твърдя, без колебание, че Вера Мутафчиева 
беше личност мъдра като Сократ и с необятни 
таланти. Тя беше безспорен талантлив творец и 
изключителен интелект и това предопределя юби-
лейните слова или думите за помен, посветени на 
нея, да са винаги скучни и бедни.

В областта на османистиката акад. Вера Мутаф-
чиева ни остави няколко основополагащи изслед-
вания, посветени на социално-икономическата ис-
тория на империята през ХV – ХVІІ в., както и на 
периода на размирното време и децентрализация-
та по българските земи. Тези изследвания са добре 
познати за историографията и на историческата 
гилдия, защото отдавна са насъщни учебници1.

Това, което знаят обаче малцина, е нейният за-
бележителен за младежката ѝ възраст професио-
нализъм, когато току-що дипломирана се захваща 
с описа на недокоснати до момента османски до-
кументи в Ориенталския отдел на библиотеката. 
Поколения български и чуждестранни османисти 
след нея са ползвали картотеката, изписана стара-
телно със специфичния ѝ почерк, където прецизно 

и детайлно са направени резюмета на стотици ар-
хивни единици от богатия османски фонд на На-
родната библиотека.

Само това би бил един достатъчен научен при-
нос, който превръща в достъпни за мнозина без-
ценните архивни фондове като извори за история-
та на Балканите и на България.

Гилдията на учените винаги е знаела, къде с 
гордост, повече със завист, че България има своята 
Минерва, която на това отгоре е близка приятелка 
с Клио. Една талантлива и мъдра жена, която бяга 
в белетристиката, за да разкаже това, което десети-
летия историкът не може да изговори в академич-
ната книжнина.

Професор Вера Мутафчиева винаги обяснява-
ше свенливо писането на романи с факта, че са ѝ 
били нужни средства за препитанието на двете ѝ 
дъщери. Сиреч – прост занаят за пари. Твърдеше, 
че е потомствен учен историк, а писател по при-
нуда. Всъщност беше точно обратното, тя беше 
историк и османист по принуда, така са стекли 
житейските обстоятелства, а писател по даденост 
свише, по рождение. Затова и успя най-много с ис-
торическите романи, защото абсолютно автентич-
ното знание, натрупано при четенето и анализира-
нето на османските архиви, тя превъплъщаваше в 
увлекателна и блестяща белетристика. И до днес 
моля студентите, които се занимават с османския 
период, да прочетат преди задължителната исто-
риография нейния роман „Летопис на смутното 
време“2. Някога за тази нейна първа литературна 
изява Емилиян Станев ѝ казва: „Момиче, какво ве-
ликолепно антре в литературата…!“. Аз винаги 
се възторгвах в нашите разговори от тази именно 
книга, от „нейното антре…“, а на нея това не ѝ 

Акад. Вера Мутафчиева
(1929 – 2009)
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допадаше. Предпочиташе да харесват „Случаят 
Джем“, „Предречено от Пагане“, „Аз, Анна Ком-
нина“ или като научна монография „Кърджалий-
ско време“.3

Вероятно няма грамотен българин, който да не 
е прочел поне един от романите на Вера Мутаф-
чиева, защото перото ѝ е леко и увлекателно, но 
също така дълбоко ерудирано и философско. Ро-
маните ѝ са като машини на времето – грабват те и 
те отнасят там, където ти се струва тъй далечно и 
недостъпно. Езикът на тези книги е точен, сочен, 
ироничен, самоироничен, новаторски и архаичен. 
Ад за редакторите, предизвикателство за превода-
чите, но празник за читателите и за ценителите на 
умното и изящно слово.

Вера Мутафчиева парадоксално ненавиждаше 
да бъде редактирана, но едновременно дълбоко 
уважаваше и ценеше редакторския труд. Самата 
тя беше безмилостен редактор на своите текстове, 
както и на много прохождащи писатели и изсле-
дователи. Понякога редактираше денонощно и де-
сетки пъти собствените си ръкописи. Не посягаше 
да редактира най-близките си хора, макар на мно-
зина автори и творби да е правила „фина броде-
рия“. Тя самата не допускаше да бъде редактира-
на. Имахме проблем с една от нашите съавторски 

книги4, защото редакторката се сблъскваше челно 
с неологизмите ѝ, новите-стари думи, с които Вера 
обичаше да изпъстря текстовете си. Поех работата 
с редакторката върху себе си, за да оцелее от Му-
тафчиевия гняв, но разбира се, и за да опазя уни-
калните думи на Вера.

Размишлявала съм върху факта, че Вера Мутаф-
чиева не се наложи като блестящ историк, какъвто 
несъмнено можеше да бъде, защото непрекъснато 
усещаше и привиждаше историята като голям ро-
ман, а автентичните исторически личности за нея 
бяха литературни персонажи. Мисля, че това беше 
извън волята ѝ, просто талантливият писател в нея 
не ѝ даваше никога мира. И слава Богу, защото 
имаме прекрасното ѝ литературно наследство. 

Към това, разбира се, добавям и отвращение-
то от идеологическия слугинаж на историческата 
нау ка, особено в края на 70-те и началото на 80-те 
години. Вероятно това бе и една от причините, да 
напусне Института по балканистика и да се прех-
върли в Института за литература, за да хвърли си-
лите и талантите си в една посока, където се надя-
ваше да намери повече свобода и покой.

Онова, което много малко хора знаят за Вера 
Мутафчиева, е, че тя е Учител. Във времената на 
моята младост и нейната зрялост беше трудно 
да събираш школа около себе си. В общи линии 
бяхме само трима ученици, но дължим много на 
Вера. Работехме заедно в Института по балканис-
тика при БАН. 

В онези мъртви времена през 70-те и 80-те го-
дини получаваше разнообразни, любезни и недо-
там, откази на всеки опит да предложи курс лек-
ции в Университета. Някому никак не се нравеше 
възможността Вера да формира с интелекта, уни-
версалните знания и критичния си остър език мла-
дото поколение историци. И с основание. Verba 
magistri имаха мощно въздействие при формира-
нето на няколкото млади хора, които Вера нарече 
„моята школа“. Препоръчваха ѝ да не събира мла-
дите около себе си, да не ги обучава и окуражава в 
тежкото научно поприще, защото „османистите са 
достатъчно“. А и да създаваш школа звучи някак 
опасно. А Вера търпеливо, атрактивно и с любов 
прехвърляше знания и култура. С остър и скепти-
чен ум приземяваше своите ученици и укротяваше 
нашата склонност към идеализации и романтика 
и най-опасното – към исторически сантимента-

3 Всички споменати творби могат да бъдат прочетени в 
поредицата „Избрано“ на Вера Мутафчиева в 12 тома 
на издателство „Жанет 45“. Съществува в интернет и 
избрана библиография от 55 страници с научното, бе-
летристичното и публицистичното творчество на Вера 
Мутафчиева, както и писано за нея, изготвена от Мария 
Гарева.
4 Мутафчиева, Вера, Антонина Желязкова. Турция меж-
ду Изтока и Запада. София, Отворено общество, 1998.
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лизъм. Без нескончаемите разговори за минало 
и съвременност, за история и политика, дори без 
споделените лични житейски драми, без всичко 
това, ние не бихме се формирали като историци и 
граждани. Общуването с Учителя е интелектуален 
и чисто човешки празник – бохемски, или напрег-
нато делови, или докосване на душите в прекрасна 
епистоларна форма. В дома ѝ – непременно пред 
гювеч или курбан, качамак или баница. Задължи-
телно с чашка ракия. Великолепна кулинарка – 
експериментаторка и традиционалистка. И всички 
житейски радости и скърби – заедно! Богат и сла-
дък е вкусът на приятелството с Учителя.

Професор Мутафчиева възпита у нас пиетет 
към усилията и постиженията на предходните по-
коления български учени, но може би най-важното 
– да нямаме страх като изследователи: „Историо-
графията е мнение на човек, достатъчно инфор-
миран и вещ, за да си позволи такова мнение. То 
иска известна дързост. То чертае физиономията 
на даден историк. Всеки от нас има зад какво да 
се скрие и да мирува – зад преразказа на факти и 
документи. Но туй не е историография…“

Съвсем ясно мога да кажа, че след баща ми, тя 
ме подготви за фундаментални за учения неща – 
на дисциплина, на труд във всякакви условия и 
по всяко време, на система, по която да трупам 
знания, на критичен подход към всички факти и 
постижения на предходниците, както и да преду-
сещам, че ми предстои откривателство. Твърдеше, 
че годината за учения и писателя трябва да започва 
с писане. Обаждаше се сутринта на 1 януари вся-
ка Нова година, за да провери дали, независимо от 
празненствата, вече съм на пишещата машина или 
на компютъра. От четирийсет години винаги така 
започва годината ми – над белия лист или пред ек-
рана на компютъра, а след смъртта на Вера, това е 
повод да си спомням за нея не на датата на смъртта 
ѝ, не на рождения ѝ ден, а на „работния“ 1 януари.

Беше необичаен Учител. Не ни препоръчваше 
историография, литература, както е прието в ака-
демичните среди. Тя ни разказваше по свой начин 

и то критично всичко изчетено от нея самата неза-
висимо дали е Ницше, Плеханов, Фройд, Хаммер, 
Иналджък, Бродел, Люис. Ако искаш, после търси, 
чети и сравнявай нейния коментар с оригинала на 
автора и със собственото възприятие.5

Спорехме доста често, когато коментирахме ка-
чествата на колеги историци и османисти от цял 
свят. Естествено аз имах по-занижени критерии, 
тя от своя страна беше безмилостна и невинаги 
справедлива, когато оценяваше постиженията на 
колегията. Там сме стигали до пълно неразбира-
телство по отношение на колеги от Франция или 
Турция, от Германия или Холандия.

Спорехме много и по отделни исторически съ-
бития и личности, по историографските им интер-
претации. Не можех да се меря с нея по знания, 
но пък бях по-справедлива в оценките, не търпях 
отклонения от истината, докато тя често беше не 
само несправедлива, но дори злодействаше мощно 
интелектуално в нейните анализи за автори и тех-
ните исторически изследвания. Вероятно този ре-
флекс беше съчетание не само от нивото на знания, 
но и от спецификите на характерите ни. Във всеки 
случай мисля, че бях приемлив спаринг партньор 
за нея, а за мен това си беше истинска школа.

Вера Мутафчиева през много ситно сито допус-
каше хора сред приятелите си. Всички близки оба-
че бяха щедро облагодетелствани от нейния мъдър 
скептицизъм, чрез който ни държеше на повърх-
ността, когато сме били склонни да отхвърчим в 
небесата или да потънем на дъното. Ние сме тези, 
които вече десет години усещаме с безмилостна 
сила онази опустошителна самота, за която тя ни 
подготвяше десетки години. Вера Мутафчиева за-
мина внезапно и хулиганската безцеремонно, както 
умееше, за да се скита някъде там, заедно с принц 
Джем, със Софроний и с Карафейзи, за да пият 
уханно вино в дивни градини, за да се наслажда-
ват на някакви тамошни морета и други природни 
красоти, за да се усамотяват в някакви храмове и да 
се любуват на изящни фрески, но най-вече, за да се 
наддумват със своите си богати думи до изнемога и 
опиянение. А ние останахме без всичко това…

Вера Мутафчиева създаде богато културно на-
следство. Успя дори да възстанови забравеното, а 
за едно или две поколения непознатото, истори-
ческо наследство на баща си – Петър Мутафчиев. 
Така достойно изпълни синовен дълг, както и до-
принесе, за да са по-малко белите петна в истори-
ческата наука поради капризите на политическата 
конюнктура. 

Съдбата щедро дари Вера Мутафчива с талант 
и мъдрост. Не ѝ спести и най-тежки житейски из-
питания. Вера отвърна с воля, упорство и непре-
къснат, неуморен труд. 

5 Желязкова, Антонина. Magister Dixit. – В: Мутафчие-
ва, Вера, Антонина Желязкова. Две. София, Гутенберг, 
2002, с. 9 – 11.
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Христо Найденски
AКАДЕМИК АНГЕЛ ГЪЛЪБОВ ЧЕСТВА
СВОЯ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

На 15 февруари 2019 г. акад. Ангел Симеонов 
Гълъбов отбеляза тържествено и с гордост своята 
55-годишна дейност като учен вирусолог и 80-го-
дишнината си. В препълнената зала „Проф. Марин 
Дринов“ на Българската академия на науките бяха 
поканени и присъстваха много гости – официални 
лица, колеги, близки, приятели, които го поздра-
виха и му отправиха сърдечни пожелания и благо-
дарности. 

Неговият 80-годишен житейски път, от които 
55 години, отдадени на науката, определено сви-
детелстват за възходящо изграждане, развитие и 
натрупване на опит, познания, мъдрост и нрав-
ственост, довели до впечатляващи постижения и 
смисъл на съществувание!

Проследявайки цялостната дейност на акад. 
Гълъбов, трябва да се подчертае, че той е достоен 
продължител на научното наследство на своя баща 
– проф. Симеон Гълъбов, на традициите и творче-
ските измерения на Института по микробиология 
(ИМикБ), основан от акад. Стефан Ангелов – ос-
новоположник на микробиологията у нас. 

Израснал в семейството на интелектуалци, за-
кърмен от детството си с тайните на биологията, зо-
ологията, медицината, малкият Ангел се занимава 
с удоволствие и с музика, спорт, кино, география – 
негови любими области от прогимназията. Ранните 
му изяви и в поезията се насърчават от българския 
поет Ран Босилек, писателя Трайко Симеонов и др. 

Особено силно и вече като студент по медицина се 
разгаря и интересът към историята. 

Ангел С. Гълъбов завършва Медицинския фа-
култет на Висшия медицински институт – София 
(1962). Следвайки семейната традиция и изследо-
вателския стремеж на своя баща, младият лекар 
завършва редовна докторантура по вирусология 
в Института по микробиология при БАН (1964 – 
1967) и получава своята първа научна степен „кан-
дидат на биологичните науки“. Огромна роля за 
формирането на бъдещия изследовател изиграват 
и проведените специализации през 1968 – 1969 г. 
в Институт „Пастьор“ (Париж), при проф. Андре 
Лвоф (Нобелов лауреат) и проф. Бернар Фоконие, 
а през 1975 г. в Лабораторията по молекулярна 
биология и биоорганична химия към Московския 
държавен университет „Михаил В. Ломоносов“ и 
в Института по полиомиелит и вирусни енцефали-
ти към РАМН при проф. Вадим Агол, чуждестра-
нен член на БАН.

Като доцент в Катедрата по вирусология при 
НИЗПБ към Медицинската академия, Ангел Гълъ-
бов получава и научната степен „доктор на меди-
цинските науки“ (1979). Научното звание „старши 
научен сътрудник I степен“ по вирусология Гълъ-
бов получава в Института по микробиология при 
БАН през 1988 г. През 2004 г. той е избран от Съ-
бранието на академиците за член-кореспондент, а 
през 2008 г. – за академик (действителен член на 
БАН).

Академик Гълъбов е учен с неоспорим автори-
тет както у нас, така и в международната научна 
общност. Автор е на над 290 научни публикации, 
200 от които в международни издания. Изнасял е 
лекции в 20 чуждестранни университета и инсти-
тута, и множество пленарни доклади на световни, 
европейски, регионални и национални научни фо-
руми. Автор е на 40 изобретения, някои от които 
патентовани и в чужбина. За дейността си като из-
обретател е награждаван със значката „отличник 
на МНЗ“ и е вписан в Златната книга на изобре-
тателите на Българското патентно ведомство. Ръ-
ководи голям брой научни проекти, финансирани 
по програми на Европейския съюз, чуждестранни 
научни фондации, НФНИ към МОН и др.

Основните научни приноси на акад. Гълъбов са 
в областта на антивирусните вещества. В сътрудни-
чество с наши химици синтетици открива редица 
нови активни съединения – PTU-23 и оксоглауцин 
– срещу ентеровируси, мопиридон – срещу грипни 
вируси, циклуридин – срещу тога- и флавивируси, 
и др. Разработва ефективни комбинации за химио-
профилактика и химиотерапия на ентеровирусните 
инфекции и грипа. Допринася много за разработва-
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нето и внедряването в световната клинична прак-
тика на противовирусния дезинфектант Manorapid 
Synergy®. Успешно разширява традиционната про-
блематика, изяснявайки ролята на оксидативния 
стрес в патогенезата на грипната инфекция, на ня-
кои вируси в етиопатогенезата на Балканската енде-
мична нефропатия и на невротропни вируси в етио-
логията на придобития захарен диабет тип 1. Има 
сериозни приноси от проучванията си върху проду-
цираните в организма вещества интерферони с бел-
тъчна природа, участващи в защитата на организма 
срещу вируси, проявяващи и противотуморен и 
други ефекти – появата им в еволюцията на видо-
вете, откриване на нови индуктори на интерферон 
(вещества, стимулиращи синтеза на интерферон в 
организма) и др. Значителни са приносите на акад. 
Гълъбов и неговия екип по проблема вируси – рак: 
изяснена е ролята на човешките папилома вируси 
като причинители на рак на шийката на матката 
в българската популация и са охарактеризирани 
противотуморните свойства на някои парвовируси 
с онколитично действие. Тези изследвания съдър-
жат голям потенциал и перспективи за практически 
приложения.

Повече от 38 години води активна преподава-
телска дейност по вирусология – основно лек-
ционни курсове в редица университети. Ръководи-
тел е на 18 успешно защитили докторанти и 2 с 
предстояща защита. 

Академик Гълъбов е дългогодишен директор на 
Института по микробиология, именуван по него-
ва инициатива „Стефан Ангелов“. Той инициира 
и организира асоциирането на Института по мик-
робиология „Стефан Ангелов“ – БАН с Института 
„Пастьор“ (Париж) през 2004 г. Член е на Борда на 
директорите на Международната мрежа на инсти-
тутите „Пастьор“, а по-късно и на Изпълнително-
то бюро като представител на зона Европа.

Академик Гълъбов има широка научно-органи-
зационна дейност и активно участие в национални 
и международни научни институции. Дългогоди-
шен член е на редакционните колегии на редица 
международни и български списания. Той е ини-
циатор и промотор за създаването на Балканското 
дружество по микробиология през 1999 г. с център 
София и организира редовните конгреси по мик-
робиология на балканските страни, както и първа-
та в Европа симпозиумна верига по антивирусни 
вещества (1974 – 1987). Бил е в ръководството на 
Международната организация за антивирусни из-
следвания и в Постоянния организационен коми-
тет на международните антивирусни симпозиуми. 
Членува в редица международни научни органи-
зации. Председател е на Българското микробиоло-
гично дружество към СУБ от 2001 г. Съосновател 
е на Българската национална академия по меди-
цина и е дългогодишен неин зам.-председател. 
Дългогодишен член е на СНС по микробиология, 
вирусология и имунология към ВАК, на Научния 
съвет на ИМикБ и други научни съвети, а понас-

тоящем на научни журита. Председател е на Про-
блемния съвет по медико-биологични науки към 
УС на БАН. Участвал е в комисии за избор и за 
защити на докторски дисертации в Католическия 
университет в Льовен (Белгия) и Университета на 
Нант (Франция).

В качеството си на експерт акад. Гълъбов участ-
ва активно в дейността на редица държавни инсти-
туции, предимно по въпросите на здравеопазване-
то и предпазването на страната от биотероризъм. 
В продължение на 23 години (1983 – 2006) е бил 
експерт на Световната здравна организация по на-
правление „Вирусни инфекции“. 

Цялостната му научна, преподавателска, орга-
низационна и експертна дейност характеризира 
акад. Гълъбов като учен с изключителни приноси 
в областта на медицинската вирусология и като 
специалист с голям международен авторитет. За 
своите заслуги той е удостояван с редица нацио-
нални и чуждестранни отличия. Двукратно е на-
граждаван с Почетния знак на БАН „Марин Дри-
нов“ на лента. Почетен член е на Румънската ака-
демия на науките.

Като личност акад. Гълъбов впечатлява със 
своята почтеност и деликатност. Стремежът му да 
навлиза дълбоко в същината на нещата, постоянно 
да ги анализира и организира, тангентира с при-
същата му духовитост, енергичност и обширни 
познания за събития и личности. Той продължава 
да ни впечатлява със задълбочените си познания 
по българска, на балканските страни и европейска 
история, със своя интерес към поезията, музиката, 
киното, изобразителното изкуство и спорта.

И днес акад. Гълъбов продължава с увереност и 
оптимизъм да възпитава младите учени в доброде-
тели и любов към науката, предавайки им своите 
знания, опит и вдъхновение. И днес той с увере-
ност, компетентност и отговорност работи за ус-
пешното изпълнение на конкретни научни задачи, 
залегнали в редица изпълнявани изследователски 
проекти от колектива на Департамента по виру-
сология при Института. За всички нас – неговите 
приятели, ученици, колеги и последователи, той 
продължава да бъде човека, учителя и изследова-
теля достоен за уважение и подражание! Негови-
те идеи и постъпки ни вдъхновяват и днес за без-
спирна и всеотдайна изследователска работа!

Пожелаваме му да съхрани и занапред творче-
ския си дух и ентусиазъм, да следва добрите тради-
ции, утвърдени в дългогодишния изследователски 
и управленски опит, и да открива нови перспективи 
за развитието на любимата му научна област – ви-
русологията. Убедени сме, че заедно с целия колек-
тив от микробиолози ще продължим и занапред да 
работим всеотдайно и упорито за издигане на прес-
тижа и международния авторитет на Института по 
микробиология „Стефан Ангелов“ при БАН. 

Пожелаваме му крепко здраве и дълголетие!
Честит юбилей!
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Васил Сгурев
АКАДЕМИК ЧАВДАР РУМЕНИН НА 70 ГОДИНИ

Акад. Чавдар Станоев Руменин е роден в Со-
фия през 1949 г. Завършва с отличие 11 ЕСПУ–
София (понастоящем СМГ). Дипломира се в об-
ластта на полупроводниковата електроника през 
1975 г. в Московския държавен университет. 
Негов ръководител и наставник е бил известни-
ят руски учен проф. Николай Брандт. За него той 
често казва – „още е в сърцето ми неговото вну-
шение, че няма нищо по-фантастично от среща-
та с неизвестното в експериментите“. От същата 
година и понастоящем Ч. Руменин работи в БАН. 
Защитава дисертации за доктор и доктор на тех-
ническите науки съответно през 1977 г. и 1994 г. 
Доцент и професор става през 1987 г. и 1995 г. За 
член-кореспондент на БАН в областта на инже-
нерните науки е избран през 2004 г., а за академик 
– 2012 г. Той е автор на три монографични тру-
да на издателствата Elsevier, Springer и William 
Andrew Publ. – САЩ, има над 380 публикации 
в престижни списания и издания, включително 
в Science, в областта на сензориката и приложе-
нията ѝ в роботиката, безконтактната автоматика, 
системите с изкуствен интелект и др. Ръководи-
тел и консултант е бил на повече от 20 докторан-
ти. Той е един от най-цитираните български уче-

ни – с повече от 12 000 позовавания на негови 
трудове. Името му е свързано с установяването на 
нова закономерност, разширяваща разбирането за 
първопричината и интерпретацията на ефекта на 
Хол както и практическата му приложимост за оп-
ределяне качествата и свойствата на повърхност-
та; създаване на нови концепции за микросензори 
за магнитно поле с равнинна чувствителност и 
максимално опростена конструкция, които воде-
щи европейски фирми включват в производството 
си. По аналогия на живите организми конструи-
ра комбинирани микро- и нанопреобразуватели, 
измерващи с една и съща зона едновременно и 
независимо 2D и 3D компонентите на магнитното 
поле, температурата на околната среда, светлин-
ния поток и налягането, и др. Съгласно WIPO, Ч. 
Руменин е най-изявеният български изобретател 
– с повече от 160 изобретения, част от които са 
трансферирани като технологии в националната 
индустрия. Той успява да обедини екипи от уче-
ни, най-вече при международните проекти и про-
грами. Ръководител е на Националния център за 
компетентност КВАЗАР, свързан с авангардни из-
следвания и разработки по квантова комуникация, 
роботизирани системи за сигурност и превенция 
на критичната инфраструктура. Участва в меж-
дународния екип от изследователи и инженери в 
ЦЕРН, разработили апаратурата, използвана при 
доказването на съществуването на X-бозона. Като 
директор на Института по системно инженерство 
и роботика (ИСИР) при БАН успява да реализира 
ключов проект – създаване на съвременен Инсти-
тут, чиято мисия и приоритети да са концентри-
рани върху новите технологии на XXI век – ро-
ботиката, сензориката, изкуствения интелект. Той 
инициира създаването на Институт по роботика 
(ИР) при БАН и е негов пръв директор.

Той не обича директорския кабинет ‒ любимо-
то му място са лабораториите и експериментите в 
тях. Често казва на сътрудниците си, че само твор-
ческото начало, съчетано с упорита работа, и це-
ленасочен стремеж към реални резултати могат да 
доведат до значими научни постижения. А също 
така, че като цяло не съществува значим научно-
изследователски резултат, който да не може да се 
доведе до конкретно инженерно решение, защити-
мо с патент за изобретение. Тази своя мисия той 
енергично реализира десетилетия наред.

Името му е вписано в „Златната книга на бъл-
гарските откриватели и изобретатели“, носител е 
на званията „Изобретател на годината“ и „Почетен 
изобретател на България“, на наградата „Питагор“ 
и на много други международни и национални 
отличия. Експерт-консултант е в множество евро-
пейски и национални институции, включително в 
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Щабквартирата на НАТО в Брюксел, член е на ре-
дица редколегии, в това число на най-пристижното 
списание по сензорика Sensors and Actuators. Член 
е на редколегията на „Списание на БАН“ и на „Тех-
носфера“.

Акад. Чавдар Руменин осъществява енергична 
дейност в Отделението за инженерни науки (ОИН) 
при БАН. Той е научен секретар на това отделение 
и участва активно в реализирането на много от ак-
тивностите в него. Като член на Общото събрание 
на БАН дава своя принос за изработването и реа-
лизирането на разумни решения по управлението 
на Академията.

Няма да бъде справедливо, ако не се споменат 
някои негови чисто човешки качества: чувство за 
справедливост, съчувствие към нещастията на хо-
рата, умение да помага на младите и слабите, пре-
клонение към вечното духовно начало на човека. 
Тези качества или са присъщи на човека, или въ-
обще липсват. В него ги има.

Юбилейната годишнина на акад. Чавдар Руме-
нин е повод да му пожелаем крепко здраве и още 
дълги години ползотворна дейност за благото на 
БАН и за желаното развитие на нашата страна!

Димитър Тонев, Иван Недков
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ ЧАВДАР СТОЯНОВ НА 75 ГОДИНИ

Чл.-кор. Чавдар Пенев Стоянов е роден на 8 
януа ри 1944 г. в Стара Загора. Завършва през 1968 г. 
Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, 
специалност „Атомна физика“. От същата година е 
назначен във Физическия институт на БАН. В пе-
риода 1970 – 1981 г. работи в Обединения институт 
за ядрени изследвания (ОИЯИ) – Дубна. Специали-
зира във Франция, Италия, Германия (DAAD), Япо-
ния (JSPS) и САЩ (Фулбрайт). 

В средата на миналия век силно нараства инте-
ресът към физиката като наука, водеща до нови от-
крития и технологически решения. Важна част от 
изследванията са свързани с ядрената физика. През 
1954 г. е създаден ЦЕРН, а през 1956 г. – ОИЯИ – 
Дубна. Това са големи изследователски центрове, 
оборудвани с най-модерна техника, със задача да 
разкрият структурата на микросвета. През 1970 г. 
чл.-кор. Ч. Стоянов е изпратен на работа в ОИЯИ 
– Дубна в Лабораторията по теоретична физика. 

В ОИЯИ работи световноизвестният учен акад. 
Николай Николаевич Боголюбов. Акад. Боголю-
бов е автор на математически подход, обясняващ 
образуването на квазичастици в многочастичните 
системи. Квазичастиците са нови микрообекти, 
предложени от Нобеловия лауреат акад. Лев Лан-
дау, водещи до свъхпроводимост и свръхтекучест-
во в многочастичните системи. Ученикът на акад. 
Боголюбов, проф. Вадим Георгиевич Соловьов, 
прилага много успешно подхода на акад. Боголю-
бов за описание на свойствата на атомните ядра. 
Чл.-кор. Ч. Стоянов активно участва в работата на 
школата на проф. Соловьов и съвместно с колеги 
разработва метод за описание на свойствата на 
нисколежащи състояния в сферически ядра. През 
1974 г. той защитава в ОИЯИ – Дубна кандидатска 
дисертация „Взаимодействие на квазичастиците с 
фононите в четно-четните сферически ядра“. Фо-
ноните са колективни възбуждания в ядрата, ква-
зичастиците са проявление на неколективните, ед-
ночастични свойства на ядрото. Взаимодействие-
то между тези степени на свобода е решаващо за 
определяне на свойствата на възбудените състоя-
ния. Това взаимодействие е основно в новопредло-
жения „Квазичастично-фононен модел“ (КФМ) на 
атомното ядро. Получените резултати привличат 
вниманието на специалисти от цял свят и стиму-
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лират разширяване на изследванията в рамките на 
КФМ. Започва изучаване на структурата на висо-
ковъзбудени състояния в атомните ядра. Структу-
рата на тези състояния е значително по-сложна, 
тъй като е необходимо да се отчита влиянието 
на огромно число конфигурации. Базисът, в кой-
то се работи, е многомилионен като размерност. 
Чл.-кор. Ч. Стоянов разработва ефективен метод, 
позволяващ пресмятането на структурата на висо-
ковъзбудените състояния в рамките на КФМ. През 
1984 г. в ОИЯИ защитава дисертация за доктор на 
науките на тема „Фрагментация на квазичастични-
те компоненти на вълновите функции в сфериче-
ски ядра“.

Публикуваните резултати предизвикват огро-
мен интерес. Чл.-кор. Ч. Стоянов е поканен в Ин-
ститута по ядрена физика в Орсе – Франция, къ-
дето е включен в проект „Particle decay of highly 
excited states“. Проектът е конкурентен на подобни 
проекти, разработвани в MSU в щата Мичиган и 
RCNP в Осака. Част от новополучените резулта-
ти са публикувани като разширен обзор: S. Gales, 
Ch. Stoyanov, А. I. Vdovin, “Damping of High-Lying 
Single Particle Modes in Spherical Nuclei”, Physics 
Reports, v. C 166 (1988) pp. 125-193. В обзора КФМ 
резултатите са сравнени с експериментални данни 
от Института в Орсе. Съгласието е много добро – 
изяснена е динамиката на едночастичното движе-
ние в ядрата. Обяснен е механизмът на емисия на 
частици от атомните ядра. Изяснена е структура-
та на ширините на гигантски диполни резонанси. 
Френският учен S. Gales впоследствие става ди-
ректор на най-големия френски институт по яд-
рена физика в Ганил, а през 2017 г. е награден с 
най-големия френски орден за цивилни. Интерес 
към резултатите проявява дъщерята на Жолио-Кю-
ри – Hélène Langevin-Joliot, която идва в България 
и чете лекция на традиционната школа по ядрена 
физика във Варна през 1987 г.

Изучаването на различни ядрени процеси по-
казва, че сложността на ядрената динамика забра-
нява при определени обстоятелства някои от тях. 
За класификация на тези процеси чл.-кор. Ч. Стоя-
нов, заедно с негови ученици дефинират „бозонно 
забранени“ преходи, чрез които се разграничават 
определени процеси в ядрата. Това определение 
става все по-популярно.

Вълновите функции в КФМ включват голямо 
количество компоненти. Любопитен е въпросът 
каква степен на комплексност имат съответства-
щите им възбудени състояния. За определяне на 
комплексността на възбудените състояния може да 
се използва предложената от фон Нойман „Инва-
риантна корелационна ентропия“ (ICE). Такова из-
следване е предложено от учени от Michigan State 
University. Чрез стипендия „Фулбрайт“ чл.-кор. Ч. 
Стоянов заминава в Мичиганския университет. 
Изследването показва, че вълновите функции на 
КФМ са достатъчно комплексни и могат да се из-

ползват за адекватно описание на разпределението 
по енергии на квазичастиците компоненти. 

Колективните свойства на атомното ядро се 
проявяват в много ядрени процеси. В някои от тях 
неутронната и протонната система са във фаза, т.е. 
движението им е синхронно. Такива състояния 
се наричат симетрични. При други процеси две-
те системи са в противофаза, т.е. състоянията са с 
т.нар. смесена симетрия. Състоянията със смесена 
симетрия са изучавани в рамките на алгебрични 
модели на ядрото. Тези модели са феноменоло-
гически и не отчитат приносите на нуклоните в 
структурата на състоянията. В рамките на КФМ 
чл.-кор. Ч. Стоянов обяснява свойствата на състоя-
нията със смесена симетрия чрез динамиката на 
движението на нуклоните в ядрото. Голяма екс-
периментална група в Техническия университет в 
Дармщат използва тези резултати за интерпрета-
ция на новополучени експериментални данни и за 
планиране на нови експерименти.

Чл.-кор. Ч. Стоянов участва в редица приложе-
ния на ядренофизични методи. В сътрудничество 
с ОИЯИ – Дубна, българска група, ръководена от 
чл.-кор. Ч. Стоянов, работи по създаване на ре-
лативистка ядрена технология за получаване на 
енергия и преобразуване (трансмутация) на радио-
активни ядра, т.е. ликвидиране на ядрени отпадъ-
ци, включително от енергетични ядрени реактори 
чрез ядрени методи – проект „Енергия & Транс-
мутация“.

През дългогодишната си изследователска ра-
бота чл.-кор. Ч. Стоянов е разработил оригинални 
методи, които са обогатили и разширили възмож-
ностите за описание на структурата на атомните 
ядра в широк диапазон на енергията на възбужда-
не. Създал е собствено изследователско направле-
ние (школа), която се ползва с авторитет в ядрена-
та колегия по света. Той е автор и съавтор на по-
вече от 200 научни труда. Резултатите е докладвал 
на пленарни заседания на конференции и школи 
в САЩ, Япония, СССР, Русия, Китай, страни от 
Европейския съюз и у нас.  

Чл.-кор. Ч. Стоянов има мащабна научно-орга-
низационна дейност. Той участва активно в про-
веждането от Института за ядрени изследвания 
и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ ) на международни 
школи по ядрена физика, неутронна физика и при-
ложения. Бил е председател на Организационния 
комитет на 8 школи, член на Комитета на съветни-
ците на 7 международни конференции по ядрена 
физика, проведени извън България, съпредседа-
тел на оргкомитета на международен симпозиум 
– International Symposium on Exotic Nuclei (ISEN-
2015), проведен в България, както и съдиректор 
на голяма международна конференция „Nuclear 
Structure and Related Topics 2018“ (NSRT18), про-
ведена в България.

Чл.-кор. Ч. Стоянов е ръководил проекти, фи-
нансирани от Националния фонд „Научни изслед-
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вания“. Участвал е в договори по Шеста рамкова 
прогарма на ЕС. Бил е член на Управителния съвет 
на Project 202914 – NuPNET–ERANET for Nuclear 
Physics Infrastructures (2009 – 2011), на Европей-
ската комисия по програмата „Coordination and 
support action“. Представлявал е ИЯИЯЕ в реди-
ца европейски проекти EURONS (2007 – 2011), 
ENSAR (2012 – 2014) и др. Чрез тези проекти бъл-
гарската ядрена колегия беше легитимирана в ев-
ропейското изследователско пространство.

Съвместно с колективи от европейските стра-
ни, българските групи получиха достъп до най-мо-
дерна изследователска инфраструктура в големите 
европейски ядрени центрове.

Чл.-кор. Ч. Стоянов е член на редколегиите на 
списанията: „Доклади на БАН“, „Български физиче-
ски журнал“, на международното списание „Physics 
of Elementary Particles and Atomic Nuclei“, на науч-
нопопулярното списание „Светът на физиката“.

Чл.-кор. Ч. Стоянов участва като ръководител 
и член в научно-административни структури на 
БАН. Бил е председател на Консултативния съвет 
към ръководството на БАН „Енергийни ресурси и 
енергийна ефективност“ до 2014 г., член на Общо-
то събрание на БАН (2011 – 2016), председател на 
Комисията по академичната собственост към ОС 

на БАН, както и член на Управителния съвет на 
БАН (2013 – 2017). Председател е на Научния съ-
вет на ИЯИЯЕ (от 2011 досега).

Експертната дейност на чл.-кор. Ч. Стоянов е 
свързана с международни и български институ-
ции. Той е канен многократно от Нобеловия коми-
тет по физика да прави предложения за Нобело-
ва награда (8 пъти – от 2010 до 2018). Чл.-кор. Ч. 
Стоянов е член на Научния съвет на ОИЯИ – Дуб-
на (от 2011). Участва като наблюдател от страна 
на БАН в Експертния съвет по ядрена физика на 
Европейската научна фондация NuPECC (2005 – 
2008). Член е на Комисията за сътрудничество с 
ОИЯИ – Дубна към Агенцията за ядрено регулира-
не. Бил е председател на Специализирания научен 
съвет на ВАК по ядрена физика, ядрена енергетика 
и астрономия от 2007 г. до закриването на ВАК.

Активната научна, научно-организационна и 
експертна дейност на чл.-кор. Ч. Стоянов е оце-
нявана високо. Той е носител на много награди. 
През 1980 г. е награден с първа премия на ОИЯИ 
– Дубна за участие в развитието „Квазичастично- 
фононен модел“ на ядрото. Удостоен е с награда 
на БАН и СУ „Св. Климент Охридски“ „Акад. Г. 
Наджаков“ за 1989 г. През 2014 г. е награден с По-
четен знак на БАН „М. Дринов“.

ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ ÍÎÂÈ ÊÍÈÃÈ
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Пламена Недялкова

ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ,
прилагани от Агенцията за държавна финансова
инспекция

В книгата „Принципи на финансовия контрол, прилага-
ни от Агенцията за държавна финансова инспекция“ е 
разгледан проблемът относно спазването и прилагане-
то на контролните принципи от страна на контролните 
институции. Представени са редица примери от кон-
тролната практика, чрез които се разкриват проблемите 
и слабите страни на финансово-контролните органи, 
дължащи се на  действие и на непринципното въздейст-
вие от тяхна страна. Агенцията за държавна финансова 
инспекция (АДФИ) е изследвана като контролна ин-
ституция и е предложена методология, чрез която може 
да се гарантира качествено приложение на финансово-
контролните принципи по време на осъществяваните 
инспекции. 

Книгата представя актуални за времето проблеми, 
които са обект на изследване както от страна на ин-
спектори, счетоводители, одитори, финансисти, иконо-
мисти, но така също са и обект на анализ от страна на 
по-широк кръг от читатели.
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НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ
НАУЧНИ ПРОЯВИ

Алла Кирова
НОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ –
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ИНСТИТУТА
ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

На 29 и 30 ноември 2018 г. Институтът за иконо-
мически изследвания при БАН проведе междуна-
родна научна конференция на тема „Икономическо 
развитие и политики: реалност и перспективи“. 
Конференцията предизвика широк интерес в стра-
ната и чужбина. Участваха 65 учени и преподава-
тели от България, Македония, Словения, Полша и 
Казахстан и бяха изнесени 48 доклада на предста-
вителите на Македонската академия на науките и 
изкуствата (МАНИ), Института за икономически 
изследвания при БАН (ИИкИ–БАН), Института 
за изследване на обществата и знанието при БАН 
(ИИОЗ), Регионалния академичен център на БАН 
в Русе, Института по аграрна икономика към Сел-
скостопанска академия, Университета „Николай 
Коперник“ (Полша), Университета „Св. Кирил 
и Методий“ (Скопие), Университета в Любляна 
(Словения), Казахстанския хуманитарно-юриди-
чески иновативен университет (гр. Семей), чети-
ринадесет висши училища в страната, както и на 
сферата на бизнеса и нестопанския сектор. Като 
позитивен факт следва да се отбележи значително-
то участие с презентации на млади учени от Бъл-
гария и чужбина. Интернационалният и интердис-
циплинарният характер на конференцията дадоха 
възможност за многопрофилен обмен на идеи, 
предложения и резултати от анализи на състояние-
то и перспективите за развитие на икономиката на 
България и на други държави. 

Научният форум бе открит от директора на Ин-
ститута за икономически изследвания проф. Алек-
сандър Тасев, който поздрави участниците, пожела 
успех на дискусиите и изрази надеждата си пред-
ставените по време на конференцията резултати от 
анализите на икономическите тенденции в Бълга-
рия и света да включват конструктивни препоръки 
към стопанската практика и политика.

Конференцията започна с пленарна сесия, по 
време на която учените от Института запознаха 
колегията с резултати от последните си проуч-
вания, третиращи съществени за развитието на 
страната проблеми. В първия пленарен доклад на 
проф. Васил Цанов и проф. Георги Шопов (секция 
„Макроикономика“) на тема „Материалният жиз-
нен стандарт в България: състояние и развитие“ 
на основата на данните от проведеното емпирично 

изследване за периода 2010 – 2017 г. е извършена 
интегрална оценка на материалния жизнен стан-
дарт и са изследвани териториалните му различия 
в държави от Европейския съюз, райони и области 
в България, като по-важните резултати от изслед-
ването отразяват следните тенденции: запазване 
през целия период на ниско равнище на жизнения 
стандарт в България на фона на страните от ЕС-28 
– България е на последно място с тенденция към 
увеличаване на различията; слабо намаляване на 
различията главно по доходите и риска бедност 
между районите в страната и запазване на разли-
чията между областите; настъпване на съществени 
промени в подредбата на районите и областите в 
анализирания аспект – водещите по равнището на 
жизнения стандарт териториални единици в стра-
ната се увеличават, като тези в критично състояние 
намаляват почти двойно спрямо 2010 г. въпреки 
непрекъснатото снижаване на жизненото равнище. 
Енергийната бедност е изследвана и оценена въз 
основа на индикатори, определени по метода на 
разходите, базиран изцяло на данните на НСИ за 
домакинствата, и по така наречения консенсусен 
метод, базиран на самооценка на домакинствата, 
извършена от Евростат. Резултатите за анализира-
ния период 2014 – 2016 г. показват: нарастване на 
обхвата на енергийната бедност по всички изслед-
вани индикатори; изоставане на България от дру-
гите държави – членки на ЕС, в ограничаването 
на енергийната бедност и позиционирането ѝ по 
този показател на последно място в ЕС-28. Проф. 
Татяна Хубенова-Делисивкова (секция „Между-
народна икономика“) изнесе втория пленарен до-
клад на тема „Глобалните предизвикателства към 
интеграцията на „две скорости“ в ЕС: проблеми и 
перспективи на участието на България в Иконо-
мическия и паричен съюз“. В него са разгледани 
актуални проблеми за бъдещето на ЕС в условия-
та на преструктурирането на глобалната иконо-
мика и институционалния ѝ ред под въздействие 
на нарастващия икономически национализъм и 
протекционизъм и са анализирани проблемите на 
преодоляване на кризата на досегашния модел на 
интеграция в ЕС след Брекзит в контекста на пред-
стоящите реформени процеси в регулирането на 
глобалната икономика. На примера на изменения-
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та в международната роля на еврото е извършена 
оценка на последиците на глобалните промени и 
трудностите в реформите за доизграждането на 
Икономическия и паричен съюз, като са очертани 
възможностите и перспективите на включването 
на България в него.

Работата на конференцията продължи по опре-
делените панелни сесии, структурирани в пет те-
матични направления – „Икономическо развитие 
и социални политики“; „Международна търговия 
и интеграция“; „Завръщащи се мигранти: българ-
ският опит“; „Регионално и секторно развитие“; 
„Фирмата на ХХІ век“. По време на презентациите 
и дискусиите по панели бяха представени широк 
кръг обобщени резултати от научни и научнопри-
ложни национални и международни изследвания 
и проекти на академичните служители и на екс-
пертите от практиката. 

Първата панелна сесия започна със серия докла-
ди, посветени на проблемите на икономическото 
развитие на България и други държави. Докладът 
на проф. Стефан Стефанов от НБУ анализира в 
сравнителен план три модела на преход към пазар-
на икономика, приложени в страните от Централ-
на и Източна Европа и Китай, дефинирани като 
„крайно неолиберален“, „неолиберален“ и „дири-
жистки“, и техните възможности за реализиране 
на догонващ растеж, въз основа на което са напра-
вени оценки и препоръки за усъвършенстване на 
икономическата политика в България. Гл.ас. Юлия 
Стефанова от ИИкИ–БАН логично допълни тема-
та, като извърши теоретичен анализ на основните 
предизвикателства пред финансовата политика в 
посткризисния период, налагащи преосмисляне 
на макроикономическите модели за динамизира-
не и постигане на устойчив икономически растеж. 
Докладът на доц. Виржиния Желязкова от Висше 
училище по застраховане и финанси представи 
основните политики и главно активната държавна 
политика за изграждане на кръговия икономиче-
ски модел, които Германия и Япония са провежда-
ли през годините, и разкри дефектите на сега до-
миниращия в Европа и ЕС линеен икономически 
модел. Проф. Божидар Хаджиев, доц. Валентина 
Николова и докторант Ива Бъчварова от Универ-
ситета по хранителни технологии – Пловдив дис-
кутираха в своя доклад проблема за създаването на 
условия за широколентово бизнес предприемаче-
ство, осигуряващо трайни успехи за българското 
общество. На основата на методика на проф. Ха-
джиев са анализирани пет групи фактори за съз-
даване на условия за прилагане на инструментите 
на този тип предприемачество и са направени кон-
кретни препоръки към предприемаческите струк-
тури и правителството с цел осигуряване на ползи 
за бизнеса, обществото и природата в България.

Панелната сесия продължи с представянето на 
резултати от изследвания в областта на пазара на 
труда и социалните политики. Проф. Маргарита 
Атанасова от Университета за национално и све-

товно стопанство представи резултати от проуч-
ване на нагласите към немонетарни придобивки 
в организациите, осъществено чрез национално 
представително изследване на мненията на заети 
лица и десет фокус групи по въпросите, какво да 
направи организацията за постигане на по-високи 
резултати от служителите и дали постигането им 
се отразява на работната заплата, като са направе-
ни препоръки за бъдещи политики, свързани с на-
растването на възможности за обучение и развитие 
на компетенциите и кариерата, както и с ефектив-
ни практики и процедури по периодично оценява-
не на изпълнението с цел обвързване на работната 
заплата с неговата оценка. Проф. Искра Белева от 
ИИкИ–БАН насочи своя доклад към извеждането 
на регионалните различия в основните параметри 
на пазара на труда и въздействието на икономиче-
ските и социалните фактори за наличните дисба-
ланси по отношение на търсене и предлагане на 
труд с фокус върху възможностите за насърчаване 
на заетостта и за развитие на качеството на работ-
ната сила чрез дефинирани специфични регио-
нални политики. Темата за енергийната бедност, 
започната в пленарния доклад, бе продължена от 
гл.ас. Теодора Пенева от ИИОЗ–БАН в контекста 
на устойчивото развитие на сектор „Енергетика“ 
и на обществото, като са анализирани нейният об-
хват в България, последствията, връзката с общата 
бедност, тенденциите на развитието ѝ през перио-
да 2014 – 2016 г., както и са предложени насоки за 
справяне с предизвикателствата в борбата с енер-
гийната бедност. В доклада на гл.ас. Мария Ивано-
ва от НБУ бяха представени резултати от емпирич-
но изследване на проблемите на съжителството на 
българи и роми в кв. „Кремиковци“ и с. Гърмен и бе 
направено предложение за прилагане на петстъп-
ков модел за управление чрез зачитане на разли-
чията, който би подпомогнал работодателите да се 
справят с проблемите, породени от многообразие-
то от етноси в работна среда. Докторант Томаш 
Гроджицки от Университета „Николай Коперник“ 
(Полша) представи вижданията си за човешкия ка-
питал като фактор за създаване на иновацията във 
Вишеградските страни, значително изоставащи в 
този аспект от западноевропейските и намиращи 
се пред необходимост да положат усилия за до-
гонване на лидерите. Панелната сесия приключи с 
презентацията на д-р Мария Пеева от РАЦ на БАН 
в Русе, в която бяха представени резултати от из-
пълнението на регионален трансграничен проект 
на тема „Развитие на капацитета за заетост на без-
работните и неактивните лица от област Гюргево 
– Русе“, насочен към интегрирани интервенции в 
заетостта в региона.

Следващият панел „Международна търговия и 
интеграция“ бе открит от проф. Искра Христова-
Балканска от ИИкИ–БАН с доклад, в който са оч-
ертани особеностите на променената икономиче-
ска и финансова среда след кризата и влиянието ѝ 
върху международната търговия и инвестициите, 
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както и са дискутирани перспективите за тяхното 
развитие и за задълбочаване на протекционистич-
ните тенденции и изменения в либерализираните 
търговски и инвестиционни отношения и послед-
ствия за търговската и инвестиционна политика 
на ЕС и нейното отражение върху България. Те-
мата за външната търговия на България бе във 
фокуса на докладите на гл.ас. Едуард Маринов от 
НБУ и ИИкИ на БАН „Ползи от търговията във 
външнотърговските отношения на България“ и на 
ас. Недялко Несторов от ИИкИ–БАН „Географска 
устойчивост и концентрация на българския из-
нос“. Гл.ас. Димитър Златинов от СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ и ИИкИ–БАН представи подход 
за прогнозиране на нетния износ на електрическа 
енергия от България и прогнози до 2040 г. при от-
читане на текущото състояние и перспективи за 
развитие на електроенергийния сектор в страната 
и Европа. 

Паралелната панелна сесия бе посветена на яв-
лението „завръщащи се мигранти“, което е нов из-
следователски проблем за България. Докладчици-
те запознаха колегията с междинните резултати от 
текущ проект към ФНИ на екип от учени от УНСС 
и ИИкИ–БАН, получени чрез извършените коли-
чествено (национално представително проучване) 
и качествено (дълбочинни интервюта и фокус гру-
пи с експерти) изследвания. В докладите бяха раз-
гледани различни аспекти на анализираното явле-
ние: ремиграцията – причини и устойчивост (доц. 
Андрей Нончев, УНСС); циркулярната миграция – 
перспективата на завръщащите се в България (доц. 
Мария Бакалова и гл.ас. Михаела Мишева, УНСС); 
социално-демографски характеристики и нагласи 
за повторна миграция на завърналите се мигранти 
в България (проф. Веселин Минчев, ИИкИ–БАН); 
данни от анкетно проучване на завърналите се ми-
гранти, проведено сред пътуващи с автобуси (доц. 
Венелин Бошнаков, УНСС); участие на завърнали-
те се мигранти на пазара на труда в България (доц. 
Ирена Зарева, ИИкИ–БАН). В панела взе участие 
и д-р Йоан Христов от УНСС, който постави по-
различен акцент върху дискутираната тема, като 
представи своите виждания, доколко ефективно се 
управлява процесът по репатрирането на чуждите 
граждани по родните им места или в така нарече-
ните „сигурни трети страни“.

Четвъртата панелна сесия „Регионално и сек-
торно развитие“ бе открита от проф. Стоян Тотев 
от ИИкИ–БАН с доклад, в който са разгледани 
структурните различия по основни сектори в стра-
ните от ЕС и е определено, доколко различието в 
производителността на труда в тях обуславя струк-
турните промени и до каква степен формиралите 
се икономически структури и тяхното изменение 
е характерно за страните с развити икономики, 
тези от Централна и Източна Европа и балкански-
те страни. Проф. Росица Рангелова от ИИкИ–БАН 
и ас. Валентин Билянски от УНСС се обърнаха в 
своя доклад към изключително важната за страна-

та тема – демографското развитие на България в 
регионален план като база за икономическо разви-
тие. В него са анализирани вътрешните различия 
на основните демографски и миграционни про-
цеси по региони в България и тяхното отражение 
върху формирането на човешките ресурси, а с това 
и върху икономическото развитие на страната, като 
са изведени сегашни и бъдещи тенденции и специ-
фики във вътрешнорегионален план по области за 
България. Проф. Пламена Йовчевска от Института 
по аграрна икономика към Селскостопанска ака-
демия представи резултати от проекта за изграж-
дане на социален модел на селското стопанство, 
чиято цел е извеждане на определени тенденции в 
развитието му в България, резултат от прилагане-
то на общностната политическа рамка за подкре-
па на първичния отрасъл. Темата бе продължена 
от проф. Дарина Русчева от ИИкИ–БАН, изнесла 
доклад „Продоволствените ресурси на България 
в условията на членство в ЕС“ с фокус върху три 
групи въпроси – тенденциите в производството на 
продоволствени продукти; възможностите, които 
предлага Общата селскостопанска политика на ЕС 
и степента на използването им и съответствието 
между предлагането (от страна на производството) 
и търсенето на продоволствени продукти в Бълга-
рия. Гл. ас. Мария Коцева-Тикова от ИИкИ–БАН и 
СУ „Св. Климент Охридски“ представи характе-
ристики на приобщаващото развитие в контекста 
на регионалната политика в България и възмож-
ности на зелената икономика за противодействие 
на негативните социално-икономически явления. 
Представителите на сдружение с нестопанска цел 
„Национална асоциация Зелена Сърница“ д-р инж. 
Александър Трифонов и инж. Жечко Йорданов 
продължиха темата за кръговата икономика в своя 
доклад „Интегрирани децентрализирани практики 
за въвеждане на регионални „Кръгови икономики“, 
предлагащ възможен модел за устойчива кръгова 
икономика в селскостопанския сектор при отчитане 
източници на финансиране съобразно действащото 
законодателство. Колектив от учени от Македония 
и ИИкИ–БАН проф. Радмил Поленаковик и Трайче 
Велковски от Университета „Св. Кирил и Методий“ 
(Скопие), Марица Антовска-Митев от МАНИ, 
проф. Стоян Тотев и гл.ас. Милкана Мочурова от 
ИИкИ–БАН представиха доклад на тема „Устойчи-
во икономическо развитие – на примера на Северо-
източен планов регион в Република Македония и 
област Кюстендил в Република България“, в който 
са изследвани равнището и динамиката на ключо-
ви социално-икономически индикатори за тяхното 
развитие – регионален БВП, брутна добавена стой-
ност, заетост, икономическа структура, демограф-
ски индикатори, както и са представени конкретни 
проекти за развитие на сътрудничеството в анали-
зираните региони.

Панелната сесия продължи с представянето на 
изследванията, третиращи развитието на отдел-
ните икономически сектори: на горската промиш-
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леност – доклади на доц. Николай Нейков и доц. 
Радостина Попова от ЛТУ „Икономическа ефек-
тивност на горската промишленост в България с 
използване на анализ на обвиване на данните“ и 
на доц. Минчо Христов и гл.ас. Балин Балинов от 
ТУ „Икономически и екологични предизвикател-
ства пред българските гори“; на водните ресурси 
– док лад „Устойчиво управление на водните ре-
сурси (на примера на природни системи за пре-
чистване на води)“ на проф. Тияша Грислер Булц 
от Университета в Любляна, доц. Галя Бърдарска 
и гл.ас. Милкана Мочурова от ИИкИ–БАН; на 
оползотворяване на отпадъците – доклад на гл.ас. 
Щерьо Ножаров от УНСС „Институционална 
икономика на колективните системи за оползо-
творяване на отпадъците: емпирично изследване“; 
на въздушния транспорт – доклад на гл.ас. Петя 
Коралова-Ножарова от ВТУ „Тодор Каблешков“ 
„Конкурентоспособност на въздушния транспорт 
на международния транспортен пазар“; на цифро-
вите технологии – доклад на ас. Ваня Иванова от 
ВУТП „Цифровите умения – предпоставка за раз-
витие на цифрово общество“.

Последната панелна сесия „Фирмата на ХХІ 
век“ започна с колективния доклад на проф. Роси-
ца Чобанова от ИИкИ–БАН и ВУТП, акад. Люп чо 
Коцарев от МАНИ и Мария Илиева от ВУТП на 
тема „Навлизане на ИКТ в българските предпри-
ятия: състояние и тенденции в началото на ХХІ 
век“. Проф. Чобанова представи резултати от из-
вършено наблюдение на 1941 предприятия в пог-
раничния регион с Македония, получени в рам-
ките на съвместен проект с МАНИ с ръководител 
от македонска страна акад. Л. Коцарев, както и от 
други проекти на ИИкИ–БАН, свързани с диску-
тираната тема: „Innovative cooperation initiatives 
in cross-border region“, „Българо-македонското 
икономическо и иновационно сътрудничество: 
влияние на ИКТ за европейските перспективи“ 
и „Дигитализация на българската икономика“. В 
следващия доклад на д-р Елена Шустова от Ка-
захстанския хуманитарно-юридически иновативен 
университет (гр. Семей) и проф. Веселин Благоев 
от Висшето училище по мениджмънт изследване-
то бе фокусирано върху спецификите на управле-
нието на риска в интернет банкирането на приме-
ра на банките в Казахстан и по-специално върху 
политиката на една от водещите банки в региона, 
предоставяща такива услуги – БанкЦентърКре-
дит, с акцент върху спецификите на рисковете при 
осигуряване на дигиталните финансови услуги 
извън традиционните технически и операционни 
рискове, съпроводени от решенията на изкустве-
ния интелект и съответните роботизирани систе-
ми. Проф. Пламен Чипев от ПУ и ИИкИ–БАН със 
своя доклад „Фирмата срещу пазара – съвременни 
измерения“ направи опит да проследи актуалната 
ситуация с дилемата, поставена от Нобеловия ла-
уреат Роналд Коуз, хвърлил ръкавицата към нео-
класическия икономикс, с което се отдава почит 

на навършването на 80 години от публикуването 
на неговата творба „Естеството на фирмата“. Доц. 
Радостина Бакърджиева от ИИкИ–БАН разви те-
мата за българските фирми като двигател на соци-
ална отговорност и изследва тази тяхна функция 
чрез преглед на теоретичните аспекти на корпора-
тивната социална отговорност и анализ на осно-
вата на данни от емпирично изследване на прила-
гането на нейните стандарти като първи етап на 
социалната отчетност. Докладът на доц. Павлинка 
Найденова от ИИкИ–БАН изхожда от тезата, че 
мотивирането на човешкия капитал в бизнес ор-
ганизациятa се основава на наличието на неудо-
влетворени потребности у индивидите – негови-
те носители, поради което те следват определено 
поведение, водени от лични подбуди и мотиви, 
което може и трябва да бъде направлявано от ме-
ниджмънта чрез опознаване и удовлетворяване на 
тези потребности съобразно целите на бизнес ор-
ганизацията. Доц. Яница Димитрова от УНИБИТ 
направи характеристика на успешната компания в 
съвременната бизнес среда, характеризираща се с 
висока степен на неопределеност, предполагаща 
както възможности, така и предизвикателства, и 
направи извода, че устойчивостта на стратегиите 
и добрите организационни практики трябва да се 
превърнат в съществен елемент от корпоративната 
ѝ мисия. Докладът на доц. Мирослава Пейчева от 
УНСС се основава на тезата, че съвременната ди-
намично променяща се среда налага нов начин на 
мислене в дейността по човешки ресурси. Дигита-
лизацията, глобализацията, умните платформи за 
обучение, виртуалните екипи, новите професии и 
динамичните работни места, социалната отговор-
ност, бърнаутът и други тенденции предполагат 
нови компетентности на специалистите в областта 
на човешките ресурси, което изисква да се извър-
ши редизайн на съдържанието на университетски-
те учебни програми и да се реорганизира начинът 
на тяхното създаване и актуализиране.

Във втората част на панелната сесия бяха раз-
гледани актуални проблеми на корпоративното 
управление и финансовите механизми в конкрет-
ни бизнес сфери и сектори. Проф. Спартак Кере-
мидчиев, гл.ас. Дочка Велкова и гл.ас. Яна Кири-
лова от ИИкИ–БАН поставиха въпроса за необхо-
димостта от нови технически изисквания за пови-
шаване безопасността на новите АЕЦ, възникнал 
след трагедията във Фукушима през 2011 г., което 
довежда до сериозно увеличаване на разходите и 
изисква разработване на нови модели за финан-
сиране на тяхното изграждане. Бяха дискутирани 
техническите проблеми, свързани със създаване 
на финансов модел за определяне на финансова-
та жизнеспособност на проект за строителство на 
нова АЕЦ и решенията, които трябва да се взе-
мат при определянето на неговите основни пара-
метри. Гл.ас. Мирослав Неделчев от ИИкИ–БАН 
представи на примера на 178 лечебни заведения 
в страната практиките по корпоративно управле-
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ние на държавни предприятия, формирани от три 
фактора на външната среда – концентрирана дър-
жавна собственост, социални функции и значение 
на здравеопазването за икономическото развитие. 
В доклада на гл.ас. Валерия Динева от УНСС бе 
изтъкнато значението на вътрешния одит за под-
помагане на развитието и постигане на целите на 
съвременната фирма и бе направен изводът, че е 
необходима промяна в обектите и субектите на въ-
трешния одит. Д-р Милена Михайлова, експерт в 
American International Group, разгледа състояние-
то на аутсорсинг сектора в България в контекста 
на макроикономическата обстановка и очерта 
перспективите и предизвикателствата за него-
вото развитие. Докладът на ас. Мария Георгиева 
от ИУ – Варна представи резултати от проведе-

ното емпирично изследване сред производители/
бутилировачи на газирани безалкохолни напитки 
в България относно аспектите на приложение на 
корпоративната социална отговорност на този 
пазар. Сесията завърши работата си с доклада 
на докторант Руслан Мартинов от Тракийския 
университет, основан на тезата, че естеството на 
приетия механизъм за финансиране на социално-
то предприятие може да повиши социалната му 
стойност, участието на заинтересованите страни, 
изпълнението на определени стратегии и цели, 
както и да донесе специфични ползи на органи-
зацията. 

В края на всички панелни сесии се проведоха 
обсъждания и дискусии по засегнатите в доклади-
те виждания и проблеми. 
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МНЕНИЯ

Васил Сгурев, Александър Александров
ИЗБОРИТЕ ЗА АКАДЕМИЦИ
И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ ПРЕЗ 2018 Г.

Според Закона за БАН максималният брой ака-
демици е 80, а на член-кореспонденти – 120. В 
началото на настоящия век броят на останалите 
живи академици достигна критичния минимум за 
нормално възпроизводство на членове на БАН и 
това предизвика обявяване на по-широкообхват-
ни конкурси. Такъв по-голям прием исторически 
е имало през 1884 г. (60 действителни членове 
при председателството на проф. Марин Дринов) и 
1900 г. (27 действителни членове при председател-
ството на акад. Иван Гешов). Обявените места за 
членове на БАН през 2003 – 2004 г. са за 35 акаде-
мици и 57 член-кореспонденти при председател-
ството на акад. Иван Юхновски. Следват изборите 
през 2008 г. за 13 академици и 21 член-кореспон-
денти при председателството на акад. Никола Съ-
ботинов, през 2012 г. за 10 академици и 20 член-
кореспонденти при председателство в Съвета на 
академиците на акад. Александър Попов и през 
2014 – 2015 г. за 17 академици и 36 член-корес-

Таблица 1
Обявени места за академици и член-кореспонденти на БАН по отделения от началото на ХХІ век

понденти при председателството на акад. Стефан 
Воденичаров (табл. 1).

За проучвания период от началото на настоя-
щия век има изразена обективна тенденция към 
намаляване на броя на обявените места за членове 
на Академията, с изключение на изборите 2014 – 
2015 г., в които вероятно са надхвърлени реалните 
възможности.

В началото на 2018 г. свободните места за ака-
демици бяха 18, а за член-кореспонденти – 23, по-
ради което САЧК, под председателството на акад. 
Юлиан Ревалски, реши да обяви конкурс за 9 ака-
демици и 13 член-кореспонденти. По-голям брой 
би затруднил регулярното попълване на академич-
ния корпус в бъдеще с нови висококвалифицирани 
учени.

На изборите през 2018 г., отговарящи на усло-
вията в конкурса за членове на БАН, бяха 40 кан-
дидати за академици и 52 кандидати за член-ко-
респонденти (табл. 2).

Отделения
2003 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г. 2014-2015 г. 2018 г.

Акад. Акад. Чл.-
кор. Акад. Чл.-

кор. Акад. Чл.-
кор. Акад. Чл.-

кор. Акад. Чл.-
кор.

І. Природо-
математически науки 9 1 25 6 6 2 7 6 7 3 4

ІІ. Инженерни науки 3 1 7 0 2 2 3 1 4 1 1
ІІІ. Биологически 
науки 4 0 6 1 2 1 2 2 4 1 2

ІV. Медицински науки 3 1 3 2 2 2 4 2 8 1 1
V. Аграрни и 
лесовъдни науки 2 0 4 0 2 0 0 1 5 0 2

VІ. Хуманитарни и 
обществени науки 4 0 8 2 6 1 2 1 4 1 1

VІІ. Творци на 
изкуството и 
изкуствознание

4 3 4 2 1 2 2 4 4 2 2

Общо 29 6 57 13 21 10 20 17 36 9 13
63 34 30 53 22
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Конкуренцията за 1 място при академиците е 
4,4 кандидати, а при член-кореспондентите – 4. 
В сравнение с предишните избори (2014 – 2015), 
когато тези показатели са били съответно 3,3 и 
3,1, през 2018 г. конкуренцията се е увеличила. 
Средната възраст на новоизбраните академици е 
намаляла с 3 години, а на член-кореспондентите 
се е запазила почти същата. Най-младият избран 
член-кореспондент е математикът проф. Николай 
Николов – на 49 години, а най-младият за акаде-
мик – медикът чл.-кор. Лъчезар Трайков – на 59 
години.

При последния конкурс се наблюдава особено 
силна конкуренция, повишена взискателност към 
приносите, а в някои случаи – разделение на гла-
совете „да“ при равностойни кандидати, поради 
което от 9 места за академици са избрани само 3 
(33,3 %), а при член-кореспондентите – от 13 мес-
та са заети 10 (76,9 %).

Ако се съпостави процентът на незаетите мес-
та за член-кореспонденти от началото на насто-
ящото столетие, той е както следва: 3,4 % (избо-

ри 2004 г.), 14,3 % (избори 2008 г.), 20 % (избори 
2012 г.), 22,4 % (избори 2014 г.) до 23,1 % (2018 г.), 
т.е. ясно изразена тенденция към нарастване, което 
означава и повишаване на изискванията за избор. 
Друг показател, макар и невинаги еднозначен, е 
броят на кандидатите за 1 място. При член-корес-
пондентите той има стойности 4,2 (избори 2004 г.), 
6,7 (избори 2008 г.), 4,1 (избори 2012 г.), 3,3 (избо-
ри 2014 г.), 4,0 (избори 2018 г.).

При академиците този процес е още по-сил-
но изявен. Процентът на незаетите места за ака-
демици е 7,9 % (избори 2004 г.), 20 % (избори 
2012 г.), 29,4 % (избори 2015 г.), до рязкото по-
качване до 66,7 % (избори 2018), което надхвър-
ля обикновения ход на увеличаващи се изисква-
ния и може да се обясни от много силната кон-
куренция и изравнени показатели на водещите 
кандидати. Броят на кандидатите за 1 място при 
конкурса за академици също бележи ръст: от 2,2 
(избори 2003 – 2004 г.), 3,3 (избори 2008 г.), 5,6 
(избори 2012 г.), 3,1 (избори 2015 г.), 4,4 (избо-
ри 2018 г.).

МНЕНИЯ

Таблица 2
Избори на академици и член-кореспонденти на БАН (2018 г.)

Научни напрвления

Избори за академици Избори за член-кореспонденти

Обя-
вени 
места

Брой 
кан-
ди-

дати

Кон-
курен-

ция за 1 
място

Из-
бра-
ни

Сред-
на въз-

раст 
на из-
бра-
ните

Обя-
вени 
места

Брой 
кан-
ди-

дати

Кон-
курен-

ция за 1 
място

Из-
бра-
ни

Средна 
въз-

раст на 
избра-
ните

Математически науки 1 4 4 0 1 5 5 1 49

Физически науки 1 4 4 1 76 1 5 5

Химически науки 1 4 4 0 1 6 6 1 56

Науки за Земята 0 1 3 3 1 62

Инженерни науки 1 7 7 0 1 7 7 1 64

Биологически науки 1 5 5 0 2 5 2,5 1 58

Медицински науки 1 4 4 1 59 1 5 5 1 58

Аграрни и лесовъдни 
науки 0 2 6 3 1 60

Хуманитарни науки 0 1 6 6 1 62

Обществени науки 1 4 4 1 71 0

Творци на изкуст-
вото 1 6 6 0 1 2 2 1 64

Изкуствознание 1 2 1 0 1 2 2 1 64

Общо 9 40 4,4 3 68,7 13 52 4 10 59,7
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Анализирането на резултатите от конкурса през 
2018 г., а и от предходни години за избор на ака-
демици и член-кореспонденти дава основание за 
следните изводи:

1. Изискването за избиране на членове на БАН 
с 2/3 от редуцирания състав на Събранието на ака-
демиците е до голяма степен гаранция за високи 
изисквания при тяхното приемане.

След изборите през 2018 г. има отделни предло-
жения за връщане към системата „50 % одобрение 
плюс още един глас“ за избиране за член на САЧК. 
Но тази система в условията на засилена конку-
ренция и ограничен брой места е неподходяща, 
защото може да доведе до занижени изисквания. 
Такъв опит с пропуски има в миналото и би след-
вало да не се експериментира отново.

2. Двустепенният избор на членове на БАН в 
групите от академици по отделения (ГАО) и в Съ-
бранието на академиците (СА) следва да се запази, 
тъй като увеличава отговорността на ГАО, отпада 
необходимостта от експертни групи и се спестяват 
време и средства.

3. Минималният брой членове в групите от ака-
демици по отделения е желателно да се запази (7 
членове).

4. Точките за оценка на кандидатите относно: 
научна дейност, научноприложна дейност, подго-
товка на кадри, научно-организационна дейност и 
дейност за развитие на БАН е необходимо да се 
прецизират.

Оценката за научноприложна дейност и за под-
готовка на кадри (1 – 7 точки) би следвало да е по-
висока от тази за научно-организационна дейност 
(1 – 7 точки), а дейността за развитие на БАН би 
могла да има и други стойности.

5. Вниманието при обявяване на бъдещи кон-
курси за акад. и чл.-кор. следва да се насочи към 
попълнения в научни направления, които не са 
представени или са недостатъчно представени в 
БАН (например екология, макроикономика и др.), 
като водещи бъдат потребностите на държавата от 
научни продукти в съответни стопански и култур-
ни области.

6. Целесъобразно е при следващите избори из-
искването за едно място в Събранието на академи-
ците да се представят трима кандидати от Групата 
академици на Отделението, подредени по техни-
те резултати от гласуването в ГАО. Това би било 
свое образен отговор на намаляващия брой места 
по конкурсите и на нарастващия брой кандидати.

7. По време на конкурса в някои отделения бяха 
констатирани единични случаи на крайностни 
оценки в гласуването, които биха могли да доведат 
до неточно класиране на отделни кандидати. Това 
е така нареченият „хамбургски начин“ на гласу-
ване, който е отдавна известен метод при тайното 
гласуване в много общества и организации. До-
сега няма достатъчно ефективно средство срещу 
него, но в САЧК биха могли да се обсъдят мерки за 
смекчаване на отрицателното му въздействие.

8. Независимо, че използваните комплексни 
критерии за оценка на кандидатите в конкурса са 
доказали исторически своята състоятелност, се за-
белязва тенденция към абсолютизиране на ролята 
на наукометричните показатели. Ако тя не се ба-
лансира в необходимата степен с другите крите-
рии, то има опасност да се фетишизира „цитатни-
чеството“ и да се пренебрегне фактът, че БАН е не 
само организация за фундаментални, но и за насо-
чено-фундаментални и научноприложни изслед-
вания, както и за решаване на научни и приложни 
проблеми на страната ни.

9. Като цяло изборите в БАН през 2018 г. за 
академици и член-кореспонденти преминаха ус-
пешно и без нарушения, в духа на традициите на 
Академията, основана преди 150 години.

Анализирането на проведените избори за ака-
демици и член-кореспонденти на БАН след 2000 г. 
и по-конкретно на тези през 2018 г., и направените 
изводи и препоръки са само лично мнение на ав-
торите.

Известно е, че ръководството на БАН и на САЧК 
е поело ангажимент да се обсъди действащият по-
настоящем Правилник за избор на академици и 
член-кореспонденти и при необходимост в него да 
се внесат целесъобразни промени.
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Чавдар Руменин
ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА АКАДЕМИЦИ
И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НА БАН

Преди няколко месеца приключиха изборите за 
академици и член-кореспонденти на БАН. Както и 
в предишни конкурси, но особено при последни-
те, пропаднаха или казано по-академично не бяха 
заети голям брой места и за двете звания. Винаги 
след това се правят почти едни и същи оценки и 
констатации – правилата за избор не били добри; 
нарушавали се правата на кандидатите; имаше ос-
тра реакция преди години към „уникалното“ учас-
тие в балотаж само на един кандидат, състезаващ 
се сам със себе си; в „зала“ следвало да се допускат 
всички кандидати от отделенията; защо често Съ-
бранието на академиците (СА) „ревизирало“ про-
фесионално направената класация на кандидатите 
в отделенията като вместо предложения за първи, 
СА избирало последния; достойните кандидати 
били много, а местата малко и т.н. Многократно се 
повдигат тези или аналогични въпроси, но задо-
волително работещо решение досега липсва. През 
май т.г. отново предстои обсъждане на тази важна 
материя. 

Настоящото становище/предложение за ре-
шение на проблема възникна в мен след търсене 
на автентична информация отпреди повече от 70 
години от изворите на Народното събрание, за да 
оборвам за кой ли път натрапчивите писаници на 
деятели от сдружението БАНИ. В стенограмата 
от гласуването на Закона за БАН от VI Велико на-
родно събрание (ВНС) на 31.01.1947 г., освен ясно 
формулираният акт за преименуване на тогаваш-
ната БАНИ в БАН и преминаването към БАН на 
абсолютно всички имоти и структури – персо-
нал, институти, библиотеки, инвентар, сграден 
фонд, земя, опитни полета и т.н. има според мен 
изключително важен текст, формулиран като член 
7. в този закон. Той описва правилата за обявява-
не на конкурсите за дописни и редовни членове на 
нашата Академия, и което е от особено значение 
– как да се осъществява самият избор. Целият за-
кон, включително и член 7. е приет с мнозинство 
от депутатите. Обръщам специално внимание, 
че в това ВНС не участва само една политическа 
сила, а в него има представители от всички пар-
тии в този период: звенари, демократи, земеделци, 
комунисти, социалдемократи и т.н. Нямам за цел 
да възпроизвеждам пълното факсимиле от този из-
вор, а само да представя процедурата за избора 
на академици и член-кореспонденти. Според мен 
работещото решение на сегашния проблем е добре 
забравено старо. В този си вид, доколкото успях да 

науча, процедурата е действала десетилетия наред 
– от средата на ХХ в. до 1953 г. 

Нашите предшественици преди 9 септември 
1944 г. и веднага след това са осъществявали из-
бора на академици и член-кореспонденти там, 
където за съответната обектна област на обяве-
ния конкурс са компетентните учени. На сегашен 
език това са научните отделения (тогава е имало 
два отдела: Философско-обществен и Природо-
математичен). За избран член-кореспондент или 
академик се смята този кандидат, за който най-
малко 2/3 от академиците в съответното отделе-
ние са гласували тайно за него. Изборите на от-
деленията подлежат на одобрение от СА с тайно 
гласуване и обикновено мнозинство, ако на засе-
данието присъстват най-малко 2/3 от общия брой 
на членовете.

Ясна и професионално компетентна процедура! 
В момента в СА при избора, например на академик 
по микробиология, гласуват „твърде компетентно“ 
писатели, поети, художници, композитори, инже-
нери, химици, социолози, историци и т.н. Та дори 
някои дават оценки за кандидата/кандидатите. В 
личен план считам, че няма логика, или ако тази 
дума е с различно тълкуване, поне не се чувствам 
комфортно, че с моя, наистина некомпетентен 
глас на лаик става избор на дописни и редовни 
членове в областта на изкуствата, математиката, 
биологията, химията, литературата, геологията, 
философията, историята и т.н. Радостното в този 
случай е, че такава нагласа и убеждение имат и 
други академици. Различният брой академици 
понастоящем в отделенията би могъл да се прео-
долее, ако те се разширят еднократно по време на 
изборите с действителни членове от други отделе-
ния, но с близка или сходна тематика. Така реал-
ният избор ще става професионално в отделенията 
от приблизително един и същ брой академици. Но 
това не е сложен казус, той винаги може да наме-
ри приемливото и оптималното решение. Главното 
обаче е, че изборът ще се осъществява практичес-
ки там, където компетенциите на учените са най-
големи – в отделенията. Това драстично редуцира 
и възможността да се „ревизират“ професионално 
направените подреждания на кандидатите в отде-
ленията. 

Надявам се, че тази забравена процедура може 
би ще удовлетвори САЧК и ще подпомогне актуа-
лизирането на правилата при изборите на интелек-
туален елит на България.

МНЕНИЯ
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Петър Петров
ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЧНА
МРЕЖА НА БАН ЗА 2018 ГОДИНА1

През отчетния период в различните региони на 
страната, следвайки главната цел на Национал-
ната академична мрежа в зависимост от специ-
фичните условия на регионите, дейностите на ре-
гионалните академични центрове се осъществява-
ха при тясното взаимодействие на научни инсти-
тути на БАН с общински и областни структури, 
университети на територията на региона, биз-
нес и индустрия, музеи, училища, читалища. 

През 2018 г. бяха подписани меморандуми за 
сътрудничество между Българската академия на 
науките и общините Пловдив, Монтана и Сливен, 
с които се продължава сътрудничеството, зало-
жено в предишни меморандуми, подписани през 
2013 г.

Със съдействието на Регионалния академичен 
център, Сливен учени от Института за гората при 
БАН изследваха причините за заболяването на 
Стария бряст – символ на град Сливен и Европей-
ско дърво на 2014 г. Резултатите от изследването 
бяха представени пред ръководството на община-
та и обществеността на града от акад. Александър 
Александров. По инициатива на БАН бяха пода-
рени на община Сливен четири броя фиданки на 
бряст, устойчиви на болести за засаждане в града.

С активното участие на регионалните акаде-
мични центрове се проведе ден на водородното го-
риво и тест драйв с водороден автомобил в Стара 

1 Обсъден и приет от Консултативния съвет на Нацио-
налната академична мрежа на 23 януари 2019 г.

Подписване на Меморандум за сътрудничество между 
Българската академия на науките и общинa Пловдив

Загора и Благоевград. Официални гости на форума 
бяха проф. дн Дария Владикова – председател на 
Българската асоциация – водород, горивни еле-
менти и съхранение на енергия и учени от Инсти-
тута по електрохимия и енергийни системи „Акад. 
Евгени Будевски“ при БАН.

Регионалният академичен център, Русе органи-
зира в община Иваново среща, на която акад. Ячко 
Иванов представи „Възгледи за национални цели 
и приоритети за устойчиво развитие на България“. 
Присъстваха кметът, зам.-кметовете и секретарят 
на община Иваново, членове на Общинския съ-
вет, служители на общинската администрация и 
граждани. По молба на ръководството на община 
Иваново акад. Иванов подготви експертиза от-
носно активирало се свлачищно образувание в с. 
Пиргово, засягащо опасно прилежащите повече от 
10 жилищни имота с реален риск същите да бъ-
дат унищожени или да се превърнат в опасни за 
обитаване. Изготвената експертиза ще послужи 
в предстоящото прединвестиционно проучване 
и последващото проектиране на укрепването на 
свлачищния масив.

В рамките на посещението на акад. Ячко Ива-
нов в Русе, пред ученици и преподаватели от 
ПГСАГ „П. Пенев“ изнесе лекция на тема „Със-
тояние и проблеми при изпълнение на Наредба 
2/2017 при управление на строителни отпадъци и 
влагане на рециклирани строителни материали“. 
Представената актуална информация насочи про-
фесионалния интерес на присъстващите към ефек-
тивното използване на рециклираните строителни 
материа ли и целесъобразното им използване в 
последващ строителен процес.   

Регионалният академичен център, Казанлък 
съвместно с Областната администрация, РИО, об-
щините от област Стара Загора, професионалните 
гимназии от областта осъществяваше координа-
ция на дейността по подобряване на професионал-
ното обучение и организираше срещи дискусии на 
тема „Професионалното образование – актуално 
състояние, роля на заинтересованите страни, въз-
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можности, подкрепа“ с участие на общините, биз-
неса, професионалните гимназии.

Съвместно с УчИ–БАН, Институтът по матема-
тика и информатика при БАН, РУО Ст. Загора и 
други партньори проведоха обучение на учители 
по математика и информатика от област Стара За-
гора. Регионалният академичен център, Габрово 
оказа съдействие при подготовката и участието на 
колективи от Националната Априловска гимназия 
– Габрово в сесията на Ученическия институт на 
БАН за 2018 г.

Успешен модел за сътрудничество между об-
щински и областни структури (музеи, читалища) 
и научни институти и подразделения на БАН е 
Регионалният академичен център, Монтана. Съв-
местно с Института по балканистика с център по 
тракология при БАН се проведоха Ден на българ-
ската наука в Монтана, посветен на Европейската 
година на културното наследство, и съпътстващо 
събитие научна конференция „Българският Севе-
розапад в културно-историческото многообразие 
на обединена Европа“. Якимовското съкровище, 
Долнодунавските крепости, Чипровският килим, 
Йордан Радичков, духовата музика са само част от 
най-разпознаваемите знаци за българския Северо-
запад, които го поставят на картата на обединена 
Европа. Акад. Ячко Иванов направи дарение, кни-
ги на професионалните гимназии, градската биб-
лиотека и окръжния архив. 

Регионалният академичен център, Пловдив 
със съдействието на община Пловдив и Българ-
ската академия на науките организира и проведе 
бизнес форум „Индустрията в Пловдивския 
регион, базирана на наука, иновации и образо-
вание“, в който участваха председателят на БАН 
акад. Ревалски, кметът на община Пловдив Иван 
Тотев, ръководителите на филиалите на БАН в 
Пловдив, ректори на университети и директори 
на елитни професионални гимназии, управители 
на водещи фирми от региона. Лектори от страна 
на академичната общност и университетите бяха: 
проф. Гарабед Минасян – член на Консултатив-
ния съвет на Националната академична мрежа, 
проф. Въльо Николов – директор на Техническия 
университет – София, филиал Пловдив, проф. 
Гриша Спасов, декан на Факултета по електро-
ника и автоматизация в Техническия универси-
тет, София – филиал Пловдив. Презентации по 
време на форума направиха представители на об-
щинските структури и бизнеса, Стефан Стоянов 
– зам.-кмет на община Пловдив, инж. Пламен 
Панчев, управител на клъстер „Тракия икономи-
ческа зона“. Докладите, представени на форума, 
бяха посветени на перспективите и актуалните 
проблеми на средното, средно професионално-
то и висшето образование у нас, връзката на ви-
сшето образование с науката и индустрията, на 
формите на взаимодействие между фирмите и 
ВУЗ с институтите на Българската академия на 
науките.

Регионалният академичен център, Бургас 
съвместно с Областна администрация – Бургас, об-
щина Бургас и Черноморския институт организи-
ра и проведе Национална конференция на тема 
„Общ дневен ред за Черно море“. По време на 
форума беше представена концепция за създаване 
на Черноморски център за син растеж и иновации, 
който да обединява учени, граждански организа-
ции, местни и държавни власти и да изпълнява 
определени политики на ЕК за син растеж. Целта 
на Черноморския център за син растеж и инова-
ции е да се развие морската идея на България чрез 
осигуряване на научни изследвания, технологични 
решения и иновации в басейна на Черно море за 
постигане на устойчив син растеж. Да се разви-
ва и изгражда изследователска инфраструктура и 
потенциал чрез лаборатории, методологии и тех-
нологии. Да се създават партньорства на местно 
и регионално ниво, както и да се популяризират 
приоритетите на интегрираната морска политика 
с конкретни приоритети и действия в областта на 
транспортната свързаност, морския и крайбреж-
ния туризъм, морско образование и обучение, 
морските изследвания и иновациите, морски ин-

Бизнес форум „Индустрията в Пловдивския регион,
базирана на наука, иновации и образование“

Национална конференция на тема „Общ дневен ред за 
Черно море“

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
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вестиции, защита на морската среда, наблюдение 
и мониторинг на околната среда. 

Регионалният академичен център, Бургас беше 
съорганизатор на международна конференция 
„Цифрово представяне и опазване на културно 
и научно наследство“ – DiPP2018, организирана 
от Института по математика и информатика при 
БАН и Регионалния исторически музей – Бургас. 
В рамките на конференцията бяха представени 
иновативни резултати, изследователски проекти 
и приложения в областта на цифровизацията, до-
кументацията, архивирането, визуализирането и 
опазването на културното и научното наследство. 

Съвместно с Тракийския университет РАЦ, Ста-
ра Загора организира кръгла маса за обсъждане на 
„Стратегия и визия за развитието на биоиконо-
миката“ в област Стара Загора. В партньорство с 
филиала на Института за космически изследвания 
и технологии при БАН в Ст. Загора, във връзка с 
празника на космонавтиката беше организирана 
лектория „Слънчевата система – нашият галакти-
чески дом (нови открития и стари загадки)“. 

В партньорство с община Сливен, РИМ – Сли-
вен, РИМ – Русе и Регионалния академичен цен-
тър, Сливен през ноември беше проведена научна 
конференция „Местни култури и музейни стра-
тегии“. В конференцията активно участие взеха 
учени от ИЕФЕМ–БАН. 

Регионалният академичен център на БАН в 
Русе съвместно с Института за изследване на из-
куствата, БАН в рамките на международния фес-

тивал „Мартенски музикални дни“ организира и 
проведе кръгла маса „Музикалните архиви в Бъл-
гария – състояние, проблеми, перспективи“. 

В Регионалния академичен център – Пле-
вен се проведе научен форум „10 години инова-
ции – обучение, опит, практика“. Събитието беше 
посветено на 10-годишнината на специалността 
„Социални дейности“ в Медицинския колеж към 
Медицинския университет – Плевен. 

Регионалният академичен център – Велико 
Търново взе активно участие в организирането и 
провеждането на научна конференция с междуна-
родно участие „Културно-историческо наследство: 
опазване, представяне, дигитализация“. Основни 
организатори – Българската академия на науките 
(Институт по математика и информатика, Нацио-
нален археологически институт с музей и Научен 
архив), СУБ, клон Велико Търново. Тематиката на 
конференцията включваше материално и немате-
риално културно наследство, културен туризъм, 
иновативни технологии. 

През ноември 2018 г. РАЦ – Разград съвместно 
с Русенския университет, филиал Разград орга-
низира и проведе научна конференция с между-
народно участие „Нови индустрии, дигитална ико-
номика, общество – проекции на бъдещето“. 

Регионалният академичен център в Бургас, за-
едно с Търговско индустриална камара – Бургас 
организира пета поредна среща „Жените в науката 
и бизнеса“, в която участваха като лектори акад. 
Стефан Воденичаров и акад. Христо Цветанов. В 
срещата взеха участие областният управител Въл-
чо Чолаков, зам.-кметът на община Бургас Руска 
Бояджиева, жени, представители на бизнеса и нау-
ката. 

През януари 2018 г. Регионалният академи-
чен център – Враца съвместно с Национална 
фондация „Тодор Рачински“ организира и прове-
де работна среща „Бизнесът, науката и държавата 
трябва да работят заедно, за да си върнем славата 
на страна – зърнопроизводител“. В срещата участ-
ваха акад. Стефан Воденичаров и акад. Атанас 
Атанасов.

Регионалните центрове в тясно сътрудничество 
с Научния архив на БАН и регионални културни 
институции експонираха редица изложби: „Бъл-
гарският принос към наследството на обединена 
Европа“ (РАЦ – Казанлък, РАЦ – Сливен, РАЦ – 
Бургас, РАЦ – Стара Загора, РАЦ – Плевен, РАЦ 
– Разград, РАЦ – Враца); „Между бога и хората“ 
(РАЦ – Казанлък, РАЦ – Варна); „Васил Златарски 
– епоха в българската историческа наука“, посве-
тена на 150-годишнината от рождението на проф. 
Васил Златарски (1866 – 1935) (РАЦ – Казанлък); 
„Михаил Арнаудов – живот, посветен на България 
и науката“ (РАЦ – Казанлък); „Мила Родино“, пос-
ветена на живота и делото на Цветан Радославов 
(РАЦ – Плевен, РАЦ – Казанлък, РАЦ – Добрич, 
РАЦ – Габрово, РАЦ – Велико Търново); „Образи 
и щрихи от Голямата война, 100 години от участие-

Кръгла маса „Музикалните архиви в България – 
състояние, проблеми, перспективи“
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то на България в Първата световна война“ (РАЦ – 
Казанлък); „Българските чехи“ (РАЦ – Монтана); 
„За правда и човечност“, посветена на Видинския 
митрополит Неофит по повод 150-годишнината от 
неговото рождение (РАЦ – Монтана); „Христо Бо-
тев, живот и дело“, посветена на 170-годишнината 
от рождението на Христо Ботев (РАЦ – Монта-
на); „Буквите говорят“ (РАЦ – Бургас); „Селските 
жени, ритуали и традиция в испанското културно 
наследство. Етнографски снимки от архива на Рут 
Андерсон“ (РАЦ – Добрич); „Изкуството на джън-
жан-шен“ (РАЦ – Добрич); „България на Антар-

ктида“ (РАЦ – Шумен); „В началото бе буквата. 
България – земя на древни писмености“ (РАЦ 
– Габрово); документална изложба и семинар на 
тема „Зараждане на гражданското общество в Бъл-
гария 1987 – 1989“ (РАЦ – Варна съвместно с РАЦ 
– Русе).

Активен регионален център осществяващ връз-
ки на научните подразделения на БАН с бизне-
са и индустрията е Регионалният академичен 
център в Казанлък. През годината се провеждаха 
регулярни работни срещи с представители на фир-
ми за запознаване с разработки за внедряване на 
БАН. В резултат на тези срещи РАЦ – Казанлък 
съвместно с РАЦ – Пловдив организира и реали-
зира договори за изпълнението на технологични 
поръчки от Централната лаборатория за прилож-
на физика на БАН в Пловдив за нанасяне на ви-
сокотемпературни износоустойчиви покрития за 
фирмите „Арсенал“, „Хидравлика“ и „Капрони“ в 
Казанлък.

Регионалният академичен център – Пловдив 
оказа активно съдействие в работата на новосъзда-
дените Центрове за върхови постижения (ЦВП) и 
Центрове за компетентност (ЦК) по ОП „НОИР“: 
Център за върхови постижения „Мехатроника и 
чисти технологии“, в който участва Централната 
лаборатория за приложна физика на БАН, Плов-
див; Център за компетентност „Интелигентни, 
мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и 
технологии“, в който участват Централната лабо-
ратория за приложна физика, БАН, Пловдив, фи-
лиалът на Института по роботика, БАН – Пловдив, 
Техническият университет – филиал Пловдив; Ин-
ститутът по електроника, БАН.

В резултат от договора за сътрудничество меж-
ду МУ – Плевен и Института по роботика (ИР) при 
БАН през 2018 г. стартира мащабен европейски 
проект за изграждане на Център за компетентност 
по персонализирана медицина, 3D и телемедици-
на, роботизирана и минимално инвазивна хирур-
гия. Целта на проекта е да се създаде иновативен, 
високотехнологичен и съвременно базиран център 
за компетентност в областта на персонализирана-
та медицина, телемедицината и 3D медицината, 
роботизираната и минимално инвазивната хи-
рургия, за реализиране на високи постижения в 
научноизследователската дейност и в обучението 
на специалисти, които да повишат конкуренто-
способността на съществуващите институции и да 
стимулират предприемачеството в региона и стра-
ната. 

През 2018 г. продължи изпълнението на про-
ектни дейности в трансграничния район съгласно 
работните програми на проект MOBGIRU по про-
грамата INTERREG V-A Romania-Bulgaria, в който 
партньори са Областната администрация – Русе и 
Българската академия на науките.

Изложба „Буквите говорят“ за Деня на будителите в 
Бургас

Изложба „Мила Ро-
дино“, посветена на 
живота и делото на 

Цветан Радославов и 
изложба „Българският 

принос в културното 
наследство на Евро-
па“, експонирани в 

Медицинския универ-
ситет, Плевен
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НОВА КНИГА НА АКАДЕМИК НИКОЛА СЪБОТИНОВ

Радостина Камбурова
ЛАЗЕРЪТ – КНИГА ЗА ЕДНО ОТ ЗНАЧИМИТЕ
НАУЧНОПРИЛОЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ 

На 16 януари 2019 г. в зала „Проф. Марин Дри-
нов“ на Българската академия на науките се състоя 
представяне на новата книга на акад. Никола Съ-
ботинов „Лазерът“. Макар и кратко, заглавието на 
книгата провокира интереса не само на учени, но 
и на студенти и ученици.

В книгата „Лазерът“ е описана историята на 
създаването на лазера с пари на меден бромид през 
1974 г., проведените научни изследвания за него-
вото развитие и превръщането му в иновативен 
продукт, внедрен в индустриалното производство. 
Книгата беше представена от акад. Петър Атана-
сов, след което авторът акад. Съботинов запозна 
присъстващите с предизвикателствата, пред които 
е бил изправен ръководения от него колектив, за 
да може една идея да се стане успешна иновация. 

Академик Съботинов има щастието и късмета 
да започне работа във Физическия институт на 
БАН, създаден от акад. Георги Наджаков, къде-
то съществуват изключително добри условия за 
развитие на експерименталната физика и където 
работят специалисти със завидна подготовка, кои-
то стават по-късно част от неговия научен екип. 
Това са доц. Петър Телбизов, Стоян Калчев, проф. 
Николай Вучков, доц. Димо Астаджов, гл. ас. Кра-
симир Димитров, доц. Тодор Петров, доц. Марга-
рита Грозева, Иван Ангелов, доц. Красимир Те-
мелков, доц. Петър Захариев и инж. Иван Радков. 
В трудните моменти на сблъсък с бюрокрацията, 
след като лазерът с пари на меден бромид е пуснат 
в действие и предстоят експерименти за подобря-
ване на неговите характеристики и подготовката 
му за работа в извънлабораторни условия, акад. 
Съботинов получава подкрепата на директора на 
Института по физика на твърдото тяло акад. Мил-
ко Борисов, който му обяснява какво е внедряване 
с думите на германския изобретател Рудолф Ди-
зел, написани през 1893 г.: „Това е борба срещу за-
вистта, тъпотата, безразличието, злобата, скритата 
ненавист и открития сблъсък на интереси, страш-
но време на борба, винаги мъчително, даже и при 
постигане на успех“. 

Откриването на ефекта на водорода, ентусиа-
змът и упоритият труд на учените от лаборатория 
„Лазери с метални пари“ и подкрепата от стра-
на на ръководството на Института по физика на 
твърдото тяло и на Българска академия на науките 
водят до създаването на действащ образец – бъл-

гарски лазер с по-висока мощност и коефициент 
на полезно действие в сравнение с всички от този 
тип, предлагани на световния пазар. Силният 
ефект на водорода в лазери с пари на халогениди 
на медта се използва в Националната лаборатория 
„Лорънс“ в Ливърмор, САЩ и в Ядрения център 
„Тошиба“ в Йокохама, Япония за разделянето на 
изотопите на урана посредством мощни медни ла-
зери. Резултатите от проведените експерименти са 
високо оценени от световната научна общност и 
намират място в университетските образователни 
програми. Наред с това България получава едно 
изобретение – прототип с предимства пред всич-
ки останали. Така по думите на акад. Съботинов 
бизнесмените получават увереност, че разполагат 
с качествено нов продукт и инвеститорският риск 
за тях е оправдан и още един негов съвет: „Лазе-
рът е пример за добра иновация и е пример за това 
какво трябва да се направи от страна на науката, за 
да има иновации“. 

Лазерът с пари на меден бромид е патентован 
в България, Франция, САЩ, Великобритания, 
Франция, Германия, Япония и Австралия. С фи-
нансирането от редица международни проекти са 
проведени нови експерименти и са достигнати ре-
кордно висока изходна мощност от 125 W и 3,8 % 
коефициент на полезно действие, който е най-
високият за медни лазери изобщо. Това го прави 
още по-актуален и освен от фирмата „Пулслайт“, 
в България той е произвеждан за известно време 
от производителите „Лазерпродукт“ и „Спектро-
ника“. Внедрен е в производството и в чужбина и 
въпреки голямата конкуренция повече от 30 годи-
ни се произвежда от австралийската фирма „Нор-
селд“, а през 2016 г. проявява интерес и фирмата 
„Бизон“ от Южна Корея. Оригиналното българско 
изобретение намира приложение в медицината, в 
индустрията за прецизна обработка на материали, 
лазерната локация, лазерната навигация, използ-
ва се за лазерни дисплеи, изследване на морската 
вода и др.

Книгата е не само спомен, интригуващ разказ за 
правенето на наука в България и пример за добра 
иновация, а както каза акад. Съботинов: „Аз искам 
с тази книга да стигна до младите хора. Искам те 
да са уверени, че и в България може да се правят 
неща на равнището на високоразвитите в научно-
техническо отношение страни“.
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Петър Атанасов
ЛАЗЕРЪТ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДО ИНОВАЦИИТЕ

Уважаеми читатели, 

В ръцете си държите една книга, описваща 
подробно възникването на оригинална идея, до-
вела до откриването на лазера с меден бромид, 
пътя на проведените научни изследвания, издава-
нето на трудно признат патент у нас, продажбата 
му и внедряването на производството му у нас и 
в чужбина и широкия спектър от приложенията 
му. Оригиналните идеи и конкретните експери-
ментални решения на автора се базират на твор-
ческото му мислене и въображение, както и на от-
личното познаване и анализ на публикуваните ста-
тии от чуждестранни учени. След първоначалния 
етап на създаването на лазера на меден бромид се 
стимулират и теоретични изследвания върху про-
цесите, протичащи в него. Съществен момент от 
твoрческия процес представлява осъществяването 
на идеята за „силното влияние на водорода“ върху 
параметрите на лазера. Така първоначалните идеи 
на Съботинов се реализират на качествено ново 
ниво – създаден е най-мощният изцяло български 
газов лазер, генериращ във видимата област на 
електромагнитния спектър.

Значимите постижения на автора са основание 
чуждестранни учени да търсят сътрудничество с 
него и ръководения от него колектив и така да бъ-
дат реализирани голям брой мащабни съвместни 
проекти. Участията в международни научни фору-
ми и изложения, посещения във водещи световни 
лазерни лаборатории и фирми на изток и на запад, 
срещите с известни чудестранни учени у нас и в 
чужбина допълнително допринасят за оформянето 
на цялостната картина на творческия процес. Това 
са предпоставки за изграждане на солидна осно-
ва за развиване и обмен на идеи и реализиране на 
нови постижения. Трябва да отбележа, че това за 
което мечтае всеки активен учен с вкус към инова-
циите е постигнато по особено оригинален начин 
от акад. Съботинов и подробно описано в книга-
та, в която той споделя целия творчески процес 
и перипетите, свързани с лазер на меден бромид. 
Авторът отдава дължимото и на своите колеги и 
сътрудници от лабораторията му, както и на ръко-
водството на БАН и Института по физика на твър-
дото тяло (ИФТТ). 

Особено внимание за високите научни пионер-
ни приноси на акад. Съботинов заслужават оцен-
ките на видни световни учени като акад. Н. Басов, 
Нобелов лауреат за откриването на лазерите, проф. 
К. Уеб от Великобритания, водещ учен в областта 
на лазерите с метални пари, проф. К. Фюджи от 
Япония, д-р Дж. Чанг и д-р Б. Уорнър от Ливер-
морска национална лаборатория „Ливермор“ в 
САЩ, д-р К. Литъл от Университета в Сейнт Ан-
дрюс, Шотландия, както и на научните авторитети 
у нас като акад. А. Балевски, председател на БАН 
и акад. М. Борисов, директор на ИФТТ.

Книгата се чете лесно и бързо, а през редовете 
прозират усилията, съмненията, тревогите и без-
сънните нощи, преживени от автора през годи-
ните. Тя отразява един дълъг и труден творчески 
процес, към който имат отношение и подкрепа 
колегите му, а също така и „доброжелателите“ за 
които той споменава с присъщото му чувство за 
хумор. Появата на тази книга, описваща създава-
нето и реа лизирането на български лазер на све-
товно ниво, е добър повод за гордост на българска-
та физическа колегия и БАН. Оригинални идеи и 
много, много труд и упоритост, както и увереност 
в своите сили и правотата на идеите са в основата 
на тези успехи в международен мащаб. Поздравя-
вам моя колега и приятел за тази книга и за сетен 
път се убеждавам, че иновативните идеи могат да 
се реализират само след сериозни научни изслед-
вания и много упорита работа.
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Никола Съботинов
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО БЪЛГАРСКО ИЗОБРЕТЕНИЕ
В ЛАЗЕРНАТА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

„В резултат на целия цикъл физични изследвания и разработки
беше създаден лазер, който по много параметри е значително

по-добър от другите лазери от този тип, известни в световната
научна литература. Българските физици внесоха значителен

принос в разработката и практическата конструкция на този лазер.“

 Акад. Н. Г. Басов, 
 носител на Нобелова награда

Лазерът с пари на меден бромид е пуснат в 
действие за първи път от Никола Съботинов през 
1974 г. в Института по физика на твърдото тяло 
при БАН. Този лазер е българско изобретение и 
е патентован в България, САЩ, Великобритания, 
Франция, Германия, Япония и Австралия. Лазе-
рът представлява нов усъвършенстван вариант на 
медния атомен лазер, който е най-мощният и висо-
коефективен газов лазер във видимия диапазон на 
спектъра. Лазерът с пари на меден бромид излъч-
ва 2 дължини на вълните – зелена линия 511 nm и 
жълта линия 578 nm. Температурата на активната 
му среда е 500° С – с 10000 С по-ниска от тази на 
лазера с пари на чиста мед. Това негово качество 
позволява по-бързо влизане в режим на лазерно 
излъчване и значително подобрява възможностите 
за приложение в медицината, индустрията за пре-
цизна обработка на материали, лазерна локация, 
лазерна навигация, лазерни дисплей и др.  

Лазерът с пари на меден бромид преминава в 
България през всички етапи на развитие, като се 
започне от неговото изобретяване, експериментал-
ните и теоретичните научни изследвания и внед-
ряването му в индустриално производство.

През 1960 г. американският физик Теодор Мей-
мън създаде първия лазер в света. Това постави 
началото на бурно развитие на лазерната физика, 
в основата на която стои епохалното откритие на 
Алберт Айнщайн – стимулирано излъчване на 
светлината. Научните изследвания в тази област 
през 60-те години довеждат до създаване на раз-
лични видове лазери. Пуснати са в действие газо-
ви, твърдотелни, течни и полупроводникови лазе-
ри. Създадени са лазери с различни дължини на 
вълните, обхващащи ултравиолетовия, видимия и 
инфрачервения диапазон на спектъра с различни 
мощности и енергии на лазерното излъчване. За-
почна разнообразно практическо приложение на 
лазерите в различни сфери на човешката дейност. 

Първият български рубинов лазер е пуснат в 
действие през 1964 г. от ст.н.с. Васил Стефанов 
в Института по електроника при БАН. С това за-
почнаха научните изследвания в областта на ла-
зерната физика в нашата страна. Имах щастието 
да ме приеме в неговата лаборатория като студент 

кръжочник през 1965 г. и под негово ръководство 
да изготвя дипломната си работа върху оптимизи-
ране на хелий-неонов газов лазер. Това бе първата 
дипломна работа в нашата страна в областта на 
лазерите, защитена в Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“.

През 1967 г., след успешно издържан конкурс, 
постъпих на работа във Физическия институт на 
БАН. Директорът на института акад. Георги На-
джаков ме назначи като стажант научен сътрудник 
в Сектора по оптика и спектроскопия към Про-
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блемната група по атомна спектроскопия. Имах 
продължителен разговор с акад. Наджаков. Той 
искаше да се запознае какво бих желал да работя 
и прие да продължа с изследванията си по моята 
дипломна работа, като се съсредоточа върху модо-
вата структура на хелий-неоновите лазери. 

Във Физическия институт на БАН, създаден от 
акад. Георги Наджаков, съществуваха изключител-
но добри условия за развитие на експериментална-
та физика, а това беше много важно за изследване 
на лазерните източници. В института имаше мно-
го добре организирани технически работилници – 
стъклодувна, оптическа, механическа, електронна 
и електротехническа. Библиотеката беше богата и 
на време се снабдяваше с нужната научна литера-
тура. В института работеха физици с голям опит 
в различни научни направления. Най-важното, че 
като млад учен попаднах в една висококвалифици-
рана и добронамерена научна среда. Имах извес-
тен проблем с прекия си научен ръководител, но 
това изигра по-скоро стимулиращ полезен ефект в 
научната ми дейност. През 1968 г. пуснах първия 
лазер във Физическия институт на БАН, с което 
започнаха научните изследвания по лазерни източ-
ници в него. С мен пожелаха да работят двама фи-
зици, с което организирах първата работна група 
по лазерни изследвания в института. 

През средата на 60-те години в света бяха съз-
дадени първите лазери с метални пари. Активната 
среда на този вид лазери са атомите и йоните на 
различни метали. Този нов клас газови лазери има 
голямо разнообразие на генерирани дължини на 
вълните в ултравиолетовия, видимия и инфрачер-
вения диапазон на спектъра. Освен това на някои 
метали е възможно получаването на високи им-
пулсни мощности, поради тези ценни качества ин-
тересът към лазерите с метални пари силно нарас-
на както от научна, така и от практическа гледна 
точка с възможности за разнообразни приложения.

През 1970 г. в нашата лаборатория успях да по-
луча синя лазерна генерация в кадмиеви пари. С 
това поставих началото на научните изследвания 
върху лазерите с метални пари в нашата среда.

През 1965 г. американският физик Уйлям Уол-
тър получава импулсна лазерна генерация с медни 
атоми на 2 дължини на вълните – 511 nm и 578 nm 
и висок коефициент на полезно действие. Лазерът 
с медни пари се наложи като най-мощният газов 
лазер във видимия диапазон на спектъра. В съ-
щото време обаче условията за работа в активния 
елемент на лазера, лазерната тръба, се оказаха из-
ключително трудни. Необходима е много висока 
температура – 15000 С за осигуряване на нужната 
концентрация на медни атоми за лазерното дейст-
вие. Медните атоми се получават при изпарение на 
металическа мед. В условията на импулсен елек-
трически газов разряд в смес на медни пари и бла-
городен газ се осъществява лазерното действие. 

Получаването на генерация в медни пари беше 
едно голямо предизвикателство и въпреки трудно-

стите решихме да експериментираме. През 1972 г. 
във Физическия институт на БАН повторихме 
„полууспешно“ експеримента на Уолтър. Полу-
чихме свръхизлъчване на медни атоми, което на 
практика е достигане прага на генерация. За съжа-
ление, липсата на подходящи керамични тръби и 
достатъчно висока температура ни възпрепятства 
да продължим с експериментите. В тази трудна 
област през това време работеха малко страни в 
света, въпреки че лазерът представляваше голям 
интерес. Освен в САЩ значителен успех постиг-
наха руските учени във ФИАН, Москва с ръко-
водител проф. Г. Петраш като създадоха лазер с 
медни пари, с подгряване на активната среда до 
15000 С с помощта на електрическия разряд за 
възбуждане на лазера. Изследвания върху медния 
лазер се провеждаха и в Оксфордския универси-
тет във Великобритания. 

След първите научни изследвания върху лазе-
ра с медни пари стана ясно, че той има изклю-
чително добри характеристики с възможности за 
разнообразни приложения. Големият проблем, 
свързан с развитието му, се оказа много високата 
работна температура, при която се реализират ус-
ловията за генерация. Създателят на медния ла-
зер У. Уолтър още в първата своя статия отбеляз-
ва, че трябва да се търсят възможности лазерът с 
пари на чиста мед да работи при по-приемливи 
температурни условия, защото технологията за 
развитието му е изключително трудна и създава 
проблеми за неговото използване. Според него 
един от пътищата за това е в търсенето на съе-
динения на медта, които се изпаряват при ниски 
температури и в условия на силни разрядни то-
кове се дисоциират и освобождават медни атоми, 
които вършат същата работа като при изпарената 
мед. Това постави началото на ново научно на-
правление, свързано с търсенето на нискотемпе-
ратурен лазер с медни атоми. 

През 1973 г. се появиха първите резултати в 
САЩ, където беше получена генерация на медни 
атоми при използване на меден йодид в Лабора-
торията на „Уестинг Хаус“. През същата 1973 г. в 
Лабораторията за реактивни двигатели на НАСА в 
Пасадена също получиха нискотемпературна гене-
рация на мед, като използваха съединението меден 
хлорид. 

В това време ние с интерес следяхме научните 
съобщения. Реших, че трябва бързо да потърсим 
възможността за получаване на генерация като 
използваме третия известен халогенид на медта – 
медния бромид. Зададох си въпроса ще се полу-
чи ли генерация на меден бромид, защото всички 
примеси в активната среда на медния лазер имаха 
своите особености, било то йод, хлор или бром. 
Всеки един от тези елементи, по свой начин, влияе 
на плазмената среда, в която се възбуждат медните 
атоми. Отговорът на въпроса какво би се случило, 
ако се използва меден бромид беше интересен и аз 
реших да експериментираме тази идея. 
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След трескава подготовка за експеримента през 
април 1974 г. пуснах в действие първия в света ла-
зер с пари на меден бромид. Още началните резул-
тати показаха, че лазерът излъчва висока изходна 
мощност, достигаща до 250 mW за двете едновре-
менно генериращи дължини на вълните – 511 nm и 
578 nm. Получихме максимална честота на повто-
рение на лазерните импулси 30 kHz и работна тем-
пература на активната среда 5000 С. Понеже още 
никой до този момент не беше съобщил за полу-
чаване на нискотемпературна генерация на медни 
атоми при използване на съединението меден бро-
мид, изготвихме заявка за авторско свидетелство, 
която подадохме на 5 май 1975 г. с авторски колек-
тив Никола Съботинов, Петър Телбизов и Стоян 
Калчев. След 1975 г. в световната литература се 
появиха научни публикации, които също използ-
ваха меден бромид за генерация на мед. Израелски 
учени установиха, че мощностите на лазерите с 
меден бромид, към меден хлорид и меден йодид 
се отнасят 3:2:1 в полза на медния бромид, което 
говореше ясно че ние сме на прав път, използвайки 
медния бромид.

Първите наши публикации за нискотемперату-
рен лазер с пари на меден халогенид се появиха в 
научната литература през 1975 г., до края на тази 
година 4 страни в света – САЩ, България, СССР 
и Великобритания имаха научни съобщения за 
получаване на нискотемпературна генерация на 
медни атоми. Интересът в тази област беше голям, 
конкуренцията беше силна защото ставаше въпрос 
за развитието на един от най-мощните лазери във 
видимия диапазон на спектъра – медния, и създа-
ването на нови условия за неговата реализация.

Авторското свидетелство за лазера с пари на ме-
ден бромид беше класирано като изобретение на го-
дината в нашата страна. Съгласно статута за такива 
изобретения навремето то получи целева финан-
сова подкрепа на стойност 60 хил. лв. за изготвяне 
на 2 прототипа на лазери с пари на меден бромид с 
мощности 3 W и 5 W, работещи в извънлаборатор-
ни условия. Това беше важна стъпка в процеса на 
бъдещото внедряване на лазера в индустрията. 

Научните изследвания, свързани с развитието 
на лазера с пари на меден бромид в нашата лабо-
ратория, минаха през 2 етапа. Първият етап обхва-
щаше развитие на лазера с пари на меден бромид, 
със средна изходна мощност до 10 W. Тук изслед-
ванията се провеждаха в 3 направления. Първото 
направление беше свързано с времето на живот на 
активната среда на лазера. Научните изследвания 
в чужди лаборатории показваха кратко време на 
живот на халогенните лазери с мед – например във 
ФИАН, Москва 48 h, а в ракетната лаборатория в 
САЩ – 130 h. Тези резултати не даваха особени 
надежди за развитието на този тип медни лазери. 
Въпреки това ние започнахме изследвания, свър-
зани с определяне на причините, ограничаващи 
времето на живот на лазера с пари на меден бро-
мид. Особено полезна за нас беше съвместната из-

следователска работа по тази тема с ФИАН, Мос-
ква, за което сключихме международен договор. 
Всички експериментални изследвания провежда-
хме в моята лаборатория по лазери в ИФТТ–БАН. 
Постепенно достигнахме време на живот за лазер-
ната тръба – 150 h, 300 h, 500 h и 680 h като непре-
къснато усъвършенствахме нейната конструкция. 
Когато получихме време на живот 1000 h стана 
ясно, че лазерът с пари на меден бромид може да 
бъде предложен за индустриално производство. 

Второто направление на научните изследва-
ния беше повишаване на мощността на лазера. 
Тук трябва да отбележа, че ние в процеса на из-
следване на активната среда и условията за ге-
нерация на лазера открихме един забележителен 
ефект. Кръстихме го „силен ефект на водорода“ 
при лазера с пари на меден бромид. Този ефект 
се състоеше в това, че при добавяне на малки 
примеси от водород в активната среда на лазера 
(в чиста добре вакуумирана и обезгазена пред-
варително лазерна тръба) се получава увелича-
ване на 2 пъти на изходната мощност на лазера 
и неговия коефициент на полезно действие. По 
това време в света никой не бе получавал такъв 
резултат! Публикувахме открития от нас ефект 
в списание „Optics communication“ през 1985 г. 
Силният ефект на водорода предизвика горещи 
научни дискусии. Започна неговото изследване и 
използване в различни научни лаборатории в све-
та. Той се оказа особено интересен както от на-
учна, така и от практична гледна точка. Ефектът 
бе приложен много бързо в лаборатории, които 
разработват мощни медни лазери. Той бе използ-
ван в Ливерморската национална лаборатория в 
САЩ и в Атомния център на „Тушиба“ в Йоко-
хама, Япония в мощни медни лазерни системи, 
изградени за разделяне на изотопите на урана. За 
откриването на силния ефект на водорода ние по-
лучихме поздравителни писма от учени по света, 
както и множество покани за участие в между-
народни конференции и изложения. Док ладът на 
Н. Съботинов и съавтори „Прогрес в развитието 
на лазерите с пари на меден бромид“, на една от 
най-големите в света конференции по лазери и 
електрооптика – CLEO в Сан Франциско 1986 г., 
се оказа важна крачка за утвърждаване на науч-
ната ни дейност в областта на лазерите с метал-
ни пари. 

Научните ни изследвания върху лазера с пари 
на меден бромид доведоха до създаване на нов тип 
нискотемпературен меден лазер със средна мощ-
ност 10 W, време на живот на лазерната тръба до 
1000 часа и добра стабилност на излъчената мощ-
ност. Това стана основание за изготвяне на моти-
вирано предложение от директора на ИФТТ акад. 
Милко Борисов, чрез Ръководството на БАН, до 
ДКНТП за внедряване на лазера в индустриално 
производство у нас.

Стопанско обединение „Оптични технологии“ 
в Пловдив прие за производство лазера. В резул-
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тат на съвместна работа на екипа на Лаборатори-
ята по лазери с метални пари и индустриалното 
предприя тие през 1985 г. бяха произведени първи-
те в нашата индустрия лазери с пари на меден бро-
мид. През същата година представихме лазера на 
Световното индустриално изложение в Хановер, 
ГФР, като ново оригинално българско научно-тех-
ническо постижение.

В същото време интересът за усвояване на про-
изводството на лазера с пари на меден бромид 
от западни фирми, по наш лиценз, започна да се 
проявява. Това ни принуди да патентоваме нашия 
лазер в редица западни страни. Това беше много 
важно, за да защитим правата си на интелектуална 
собственост върху създадения от нас лазер.

През периода 1988 – 1989 г. чрез ВТО „Тех-
ника“ започнаха преговори и съвместни изслед-
вания с фирмите „Норселд“, Австралия и „Ме-
тъллейзър технолоджи“, САЩ за усвояване за 
производство при тях на нашия лазер. Всички те-
стови изпитания на лазера ни както в Австралия, 
така и в САЩ минаха много успешно. В резултат 
на това двете фирми изявиха желание да закупят 
лиценз и усвоят в производство нашия лазер. Ус-
ловията, които предяви в договора австралийска-
та фирма бяха близо до нашите възможности и 
ВТО „Техника“ подписа договор за внедряване 
в производство на нашия лазер. Американската 
фирма изискваше от нас големи количества ла-
зерни тръби (200 бр. годишно), като първоначал-
но те трябваше да бъдат изготвени в България. 
Ние не можехме да осигурим такова производ-
ство на тръби. При договора с „Норселд“, Ав-
стралия условията бяха по-леки – да им доста-
вяме 2 – 4 броя лазерни тръби месечно. Фирмата 
„Норселд“, на базата на лазера с пари на меден 
бромид, първоначално изготви медицинска ла-
зерна система за нуждите на дерматологията. Тя 
стабилно заложи на медицинското приложение 
на лазера и успя да пробие на пазарите в САЩ, 
Азия и Европа. Интересното е, че вече повече от 
30 години, въпреки голямата конкуренция, фир-
мата „Норселд“ продължава да произвежда лазе-
ра с пари на меден бромид. 

В България след 1991 г. фирмата „Пулслайт“ 
започна производството на лазера с пари на ме-
ден бромид. Нашата лаборатория установи преки 
връзки с фирмата и на базата на договор с Инсти-
тута по физика на твърдото тяло е захранвахме с 
наши нови научни резултати и е включихме, като 
съизпълнител по договорите ни, финансирани от 
ЕС и НАТО. Досега фирмата е произвела над 400 
лазера с пари на меден бромид, които са прода-
дени не само в България, но и в Канада, Италия, 
Мексико, Германия, САЩ, Южна Африка и др. 
Тези лазери се използват за лазерни дисплей, ме-
дицински и индустриални системи и др.

През 2016 г. южнокорейската фирма „Бизон“ 
също прояви интерес към производство на лазе-
ра с пари на меден бромид, вграден в медицин-

ска дерматологична система. Установихме преки 
контакти с тази фирма. Беше организирано ко-
оперирано производство на нашия лазер между 
фирмите „Бизон“ и „Пулслайт“, което и сега про-
дължава.

От 1990 г. започна вторият етап от научните из-
следвания върху лазера с пари на меден бромид. 
През този етап насочихме нашите изследвания 
върху създаване на лазер с мощност над 100 W. 
Въз основа на договор по ІV РП на ЕС успяхме 
да получим финансиране по проект за създаване 
на мощен лазер с пари на меден бромид. Британ-
ският ни партньор по проекта осигури подходящи 
тиратрони за импулсното захранване на лазера. 
Това позволи да създадем и да изследваме лазер с 
мощност над 100 W.

По договор, финансиран от проект на програ-
мата на НАТО „Наука за мир“, започнахме изслед-
вания, за да разработим МОРА лазерна система, 
състояща се от генератор и усилвател на базата на 
нашия лазер. Тези 2 проекта позволиха да оборуд-
ваме нашата лаборатория с най-съвременна науч-
на апаратура – бързи осцилоскопи, измерители на 
лазерна мощност, вакуумни инсталации, анали-
затори на лазерния лъч и др. Установихме добри 
научни контакти с чужди лаборатории, като в съ-
щото време, съхранихме лидерските си позиции в 
научните изследвания, което беше много важно за 
международния ни авторитет.

Като резултат от втория етап на научните ни 
изследвания може да се отчете следното: получе-
на е рекордно висока средна изходна мощност на 
лазера с пари на меден бромид 125 W; получен е 
рекордно висок коефициент на полезно действие 
за медните лазери – 3,8 %; достигната е рекордно 
висока специфична мощност за лазера с пари на 
меден бромид – 1,4 W/cm3; създадена е меднобро-
мидна МОРА лазерна система с мощност 100 W с 
високо качество на лазерното излъчване.

В заключение може да се каже, че в България 
е създаден лазер с пари на меден бромид, който е 
оригинално българско изобретение. Лазерът е пре-
минал всички етапи на своето развитие в Лабора-
тория „Лазери с метални пари“ към Института по 
физика на твърдото тяло на Българската академия 
на науките – от изобретяването му, през научните 
изследвания до внедряването му в индустрията. 
Лазерът е внедрен в индустриално производство 
както у нас, така и в чужбина. В момента се про-
извежда от българската фирма „Пулслайт“, ав-
стралийската фирма „Норселд“ и южнокорейската 
фирма „Бизон“. Научните резултати на лаборато-
рията са високо оценени от световноизвестни уче-
ни в областта на лазерната наука от САЩ, Русия, 
Великобритания и др. В някои световноизвестни 
университети нашите постижения са влезли в уни-
верситетските програми за обучение на студенти. 
Въпреки силната конкуренция лазерът с пари на 
меден бромид продължава да се търси на между-
народния пазар.
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ХРОНИКА

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН

НОВОИЗБРАН ДИРЕКТОР
НА ИНСТИТУТ

Проф. д-р ТАНЯ ПЕНЧЕВА
Директор на Института
по биофизика и биомедицинско
инженерство

Проф. д-р Таня Колева Пенче-
ва-Христозова е родена на 20 юни 
1971 г. в Казанлък. Висше образо-
вание магистър по инженерна пе-
дагогика завършва през 1993 г. в 
Химикотехнологичен и металурги-
чен университет (дн. Висш хими-
котехнологичен институт), София. 
След това последователно в Тех-
ническия университет завършва 
магистратура по биотехника (1994) 
и магистратура по приложна мате-
матика и информатика (1998). През 
2003 г. в Централната лаборатория 
по биомедицинско инженерство 

(ЦЛБМИ) защитава дисертация 
на тема „Моделиране на клас био-
технологични процеси като обекти 
с разпределени параметри“ и по-
лучава образователната и научна 
степен „доктор по приложение на 
принципите и методите на киберне-
тиката в различни области на нау-
ката“. В Централната лаборатория 
по биомедицинско инженерство и 
Института по биофизика и биоме-
дицинско инженерство (ИБФБМИ) 
извървява пътя от асистент (1998) 
до професор (2018).

Проф. Т. Пенчева е участвала и 
е била отговорен изпълнител и ръ-
ководител на 5 проекта по линия 
на програми на Европейския съюз, 
2 проекта, финансирани от DFG, 11 
проекта по договор от ЕБР и сътруд-
ничество с организации от Велико-
британия, Германия, Италия, Полша, 
Словакия и Франция, както и над 10 
проекта, финансирани от Национал-
ния фонд „Научни изследвания“ на 
МОН. Резултатите от научните ѝ 
изследвания са публикувани в 189 
научни труда, в т.ч. 6 монографии, 
1 учебник, 115 статии в авторитетни 
международни и национални списа-
ния и над 60 доклада в международ-
ни и национални научни форуми. По 
трудовете ѝ са забелязани 498 цити-
рания (h-индекс – 8).

Проф. Т. Пенчева има значителна 
научноприложна дейност, включ-

ваща разработване и реализиране 
на свободен достъп в уебсървъри, 
работен контролер с променлива 
структура и др. Тя има и препода-
вателска дейност – лекционен курс, 
воден от 2014 г. в БУ „Проф. А. 
Златаров“ за магистри по системи 
с интелигентно поведение. Изнася-
ла е лекции по проекти по Еразъм 
във Великобритания. Ръководила е 
3 дипломанти в ТУ – София, както 
и 3 докторанти.

Проф. Т. Пенчева от 2006 г. по-
следователно е член, секретар и 
зам.-председател на ЦЛБМИ и 
ИБФБМИ. В Националния фонд 
„Научни изследвания“ е била член 
на две временни научно-експертни 
комисии. Тя е член на едно между-
народно дружество (от 2012) и на 
три национални научни съюза.

Административно-управленски-
ят опит на проф. Т. Пенчева включва 
работа като член на ОС на БАН (2012 
– 2016), научен секретар на ЦЛБМИ 
(2007 – 2010) и на ИБФБМИ (2010 
– 2014). В периода 2009 – 2013 г. е 
била член на Контролния съвет на 
СУБ, а от 2017 г. е член на УС на 
Съюза по автоматика и информати-
ка „Джон Атанасов.

За директор на Института по 
биофизика и биомедицинско инже-
нерство е избрана от УС на БАН на 
30 януари 2019 г. (прот. 3).

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева
ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА 170 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ

На 8 февруари 2019 г. се навърши-
ха 170 години от рождението на го-
лемия български държавник и евро-
пейски политик Иван Евстратиев Ге-
шов. „Разумен държавник, най-тру-
долюбивият от нашите политици, 
общественик, джентълмен, предан 

служител на всяка благородна идея 
– родолюбив българин – това бе Ив. 
Ев. Гешов“ [1]. Той е представител 
на първото поколение управленци, 
наречени „Зидарите на българското 
обществено развитие“ [2].

По този повод Научният архив 

на БАН, организира традиционно 
отбелязване на годишнината му с 
документална изложба. Представе-
ни са архивни материали и снимки, 
по които можем да проследим ос-
новните моменти от живота и дей-
ността на Гешов.
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Акцентът в експозицията е по-
ставен върху ролята на Ив. Ев. Ге-
шов за израстването на Българското 
книжовно дружество и изграждане-
то на Българската академия на нау-
ките като единствена и най-голяма 
научна и обществена институция 
в България. В продължение на 26 
години (1898 – 1924) Гешов е неин 
председател. С името му е свързано 
преодоляването на кризата в Друже-
ството и очерталият се в началото на 
ХХ в. подем в неговата научно-орга-
низационна и книжовна дейност [3].

Изложени са всички документи по 
избора на Ив. Ев. Гешов за дописен и 
редовен член и за председател на БКД 
и БАН. По архивни материали може 
да се проследи пътят на прерастване-
то на Книжовното дружество в Акаде-
мия и намесата на Гешов в реализира-
нето на този акт. На отделно табло е 
показано писмо на Гешов до министъ-
ра на народното просвещение за зна-
чението на БАН като научна и култур-
на институция и необходимостта от 
държавна подкрепа за нея. 

Атрактивни са запазените лични 
документи като паспорт, членски 
карти и актът за неговата натура-
лизация по време на пребиваването 
му в Манчестър, Великобритания. 
Показани са също автобиография, 
спомени от различни периоди от 
живота му, лични тефтерчета и др. 

Дейността на Гешов в първи-
те години след Освобождението е 
представена с редица документи, 
свързани с живота и работата му в 
Източна Румелия като председател 
на Областното събрание и директор 
на финансите. Още в тези години се 
вижда изграденият дипломат Гешов 
чрез кореспонденцията му с Евлоги 
Георгиев, Марко Балабанов и баща 
му Евстрати. Заедно с черновата 
на протестния мемоар до Великите 
сили тези писма разказват за мисия-
та на Гешов в Европа за отстояване 
на българските интереси след реше-
нията на Берлинския конгрес.

С решение на Министерския 
съвет за назначаването на Гешов за 
директор на БНБ, той пристига в 
София през октомври 1883 г. В про-
дължение на две години работи за 
укрепване на това важно за страна-
та учреждение. С негова помощ са 
приети през 1885 г. два основни за 
банковото ни дело закона – за Бъл-
гарската народна банка и за създава-
нето на Пощенски спестовни каси.

Следват събития, в които Гешов 
е активен участник в реализиране 
на идеала за национално единение. 
След провъзгласяване на Съедине-
нието той изпълнява важна диплома-
тическа мисия в Европа със задачата 
да търси подкрепа за българската 
кауза. По разменените телеграми с 
министъра на външните работи и из-
поведанията Илия Цанов и с Петко 
Каравелов, министър-председател, 
могат да се проследят усилията, кои-
то Гешов полага за преодоляване на 
кризата в полза на България, прего-
ворите с Великите сили и подписва-
нето на Букурещкия мирен договор.

Включването на Гешов в поли-
тическия живот на Княжеството е 
представено на няколко табла – като 
финансов и търговски министър 
в правителствата на Константин 
Стои лов (1894 – 1897) с негови пре-
дизборни и програмни речи, рефор-
ми в данъчната система, преустрой-
ство на земеделските каси, промяна 
на вносните мита и др. С цялата си 
дейност Гешов се проявява като из-
ключителен държавник, това е най-
градивният и най-наситеният пери-
од от неговия живот.

През всичките тези и следващи го-
дини той е народен представител, като 

два пъти е председател на Народното 
събрание (НС). По негова идея през 
1901 г. НС приема най-добрия Пра-
вилник за работата на българския пар-
ламент дотогава. Същата година след 
смъртта на К. Стоилов Гешов оглавя-
ва Народната партия – най-голямата и 
стабилна в България. Той остава не-
изменен неин лидер до 1920 г., когато 
става водач на Обединената народно-
прогресивна партия. Партийната му 
дейност е илюстрирана с негови речи, 
снимки от събори на партията и др.

Венецът в политическата карие-
ра на Гешов е заемането на пос-
та министър-председател (1911 
– 1913). В изложбата могат да се 
видят вербални ноти и ултимативен 
проект за реформи, представени на 
Турция от България, Сърбия и Гър-
ция. Специално внимание е отде-
лено на военните и политическите 
договори около Балканската война, 
които той подписва като ръководи-
тел на държавата. Показани са части 
от преписките на Гешов със Стоян 
Данев, Михаил Маджаров, Андрей 
Тошев и други с данни за уточнява-
не на дипломатическите действия 
по подписването на Лондонския и 
Букурещкия мирен договор. 

На отделни табла в изложбата са 
подредени материали от творчест-
вото на Гешов като писател и пуб-
лицист, както и много документи 
от дейността му към българския и 
международния Червен кръст. Това 
което не постига като държавник, 
Гешов го прави като общественик 
и благодетел, защото той е един от 
малкото значими меценати в исто-
рията на съвременна България. В 
експозицията могат да се видят до-
кументи за част от големите му да-
рителски актове през годините.

Едва ли друг български държав-
ник и общественик е отделил толко-
ва сили и време, често и лични сред-
ства, за защита на българските ин-
тереси пред света, за пропаганда на 
националната ни кауза. Неслучайно 
Михаил Маджаров пише за него:

„Той беше публицист с европей-
ска известност, той бе държавник 
с образцова толерантност, той бе 
общественик с обширни познания, 
той бе гражданин с отлични до-
бродетели, той обичаше България с 
всичките ѝ недостатъци“ [1].
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Христина Дейкова
ГОДИШНИ НАГРАДИ ПО ЕЗИКОЗНАНИЕ ЗА 2018 Г. 
НА ФОНД „АКАДЕМИК ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ“

На 18 февруари 2019 г. в зала 
„Проф. Марин Дринов“ на Българ-
ската академия на науките се състоя 
церемония по връчване на награ-
дите за 2018 г. на Фонд „Академик 
Владимир Георгиев“ за постижения 
в областта на езикознанието. За пета 
поредна година след възстановява-
нето на наградата през 2013 г. Ин-
ститутът за български език „Проф. 
Любомир Андрейчин“ съвместно 
с Националния дарителски фонд 
„13 века България“ организират 
тази церемония. Фонд „Академик 
Владимир Георгиев“ е създаден в 
изпълнение на завещанието на из-
тъкнатия български езиковед със 
световна известност акад. Влади-
мир Иванов Георгиев, който дарява 
всичките си спестявания за учре-
дяване на тази награда, чиято цел 
е да насърчава езиковедските из-
следвания в България. Дейността на 
Фонда се осъществява от Ръководен 
съвет в осемчленен състав, който е 
избран от Управителния съвет на 
БАН. Наградите се присъждат на 
значими изследвания в областта на 
езикознанието, публикувани преди 
не повече от три години от годината 
на кандидатстване за награда. Мо-
гат да бъдат присъждани на отделни 

български учени или на научни ко-
лективи. Според статута на Фонда 
могат да се присъждат първа на-
града и втора награда или колек-
тивна награда. С първа награда 
за най-добър труд по езикознание 
се удостояват изследвания, които 
представляват голям и оригинален 
научен принос в дадена област на 
езикознанието. Втора награда се 
присъжда за постижения в областта 
на езикознанието. С нея се удостоя-
ват изследвания, които представля-
ват значителен научен интерес в об-
ластта на езикознанието.

Тази година в конкурса участ-
ваха пет езиковедски труда от раз-
лични области на езикознанието, 
предложени от Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, 
Пловдивския университет „Паи-
сий Хилендарски“ и Шуменския 
университет „Епископ Константин 
Преславски“. Първа награда за 
най-добър труд по езикознание бе 
присъдена на проф. д-р Валентин 
Гешев от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ за труда 
му „Следистория на българския 
език: български език на Балкани-
те, спомени за българско минало, 
противоречиво и динамично на-

стояще“, издаден през 2018 г. Тру-
дът съдържа анализи на теренни 
материали и писмени източници, 
свързани с проучването на българ-
ския език и българското съзнание 
на българоезичното население из-
вън днешните държавни граници 
и по-специално в Албания, в Юго-
западно Косово и прилежащия 
район в Албания – в областите 
Гора и Жупа. В широк културно-
исторически контекст се обсъжда 
взаимоотношението между език, 
народностно съзнание и историче-
ска памет по българските земи на 
Балканите. В труда се разискват и 
някои актуални въпроси, свързани 
с динамичната езикова ситуация в 
съвременна България. С втора на-
града за постижения в областта на 
езикознанието бе отличен трудът 
на проф. д.ф.н. Маргарита Мла-
денова от Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ „Семан-
тика на притежателните глаголи 
в българския, чешкия и руския 
език“, издаден също през 2018 г. 
Това е широкомащабен слависти-
чен труд, който представя първи 
опит за диахронно изследване на 
семантиката на посесивните гла-
голи в три от славянските езици, 
представители на трите групи – 
южни, западни и източни славяни. 
Установява се, че независимо от 
историческите промени в значени-
ето на отделни глаголи и различния 
им състав във всеки от езиците, 
общата структура на семантичното 
поле на притежанието е сходна за 
трите езика и за целия разглеждан 
период за повече от 1000 години. 
Наградите бяха връчени от предсе-
дателката на Ръководния съвет на 
Фонда проф. д-р Светла Коева.

В заключение може да се изтък-
не, че според Ръководния съвет на 
Фонда както наградените трудове, 
така и останалите, представени за 
участие в конкурса тази година тру-
дове, имат своя оригинален научен 
принос в съответната езиковедска 
област и са безспорно постижение 
на българското езикознание. 
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Чавдар Руменин
НОВА КНИГА НА АКАДЕМИК ВАСИЛ СГУРЕВ

Неотдавна излезе от печат кни-
гата „Курският сблъсък“ от Васил 
Сгурев на издателство „Захарий 
Стоянов“. Досега на тази тема има 
стотици публикации и анализи как-
то от времето на студената война, 
когато се превъзнасяха заслугите и 
се криеха загубите на двете воюва-
щи армии – съветската и немската, 
така и от последните години в опи-
ти да се отстранят идеологемите и 
политическите внушения. Според 
мен може би основен пасив на всич-
ки трудове по този „вечен“ предмет 
е, че много често се пишат от тясно 
профилирани историци, социолози, 
литератори или политици. Винаги 
е стоял въпросът – кое е събитие-
то, преобърнало хода на Втората 
световна война, кои са факторите, 
прекършили мощната офанзива на 
„бюргерската“ армия срещу полко-
вете на „работниците и селяците“? 
По никакъв начин, без да омалова-
жаваме човешкия фактор, в неда-
лечното минало постоянно ни се 
повтаряше, че едната от армиите, 
въпреки недостатъчното си въора-
жение, с чудеса от храброст, герои-
зъм и себеотрицание е побеждава-
ла, а другата е била деморализиран 

завоевател. В тази книга, написана 
от технократ, доказал се в своята 
научна област, може да намерим 
ясни отговори на много проблеми. 
Именно победата над немската ар-
мия при Курск, съгласно анализа 
на акад. В. Сгурев, обръща хода 
на войната и съществено ускорява 
нейния край. След това започва да 
се реализира мечтата на хуманисти, 
интелектуалци, политици и обик-
новени хора, ясно формулирана от 
Р. Шуман – „Европа да стане едно 
голямо село, в което границите да 
са анахронизъм“. Специално искам 
да обърна внимание, че нито на 
едно място не видях политически 
или други тенденциозни внушения, 
а фактите са приподнесени логиче-
ски мотивирано и говорят сами за 
себе си. За първи път чрез данни се 
доказва, обратно на общоприетото 
схващане за по-добре въоръжена, 
по-опитна и по-боеспособна нем-
ска армия, че съветските войски са 
я превъзхождали по някои реша-
ващи показатели. Нека читателят 
сам направи изводите си: в периода 
преди Курската битка (юли 1943 г.) 
численият състав на войските в 
милиони хора за Германия е 5,3, 
а на СССР – 6,4 (независимо, че 
Германия владее почти цяла Евро-
па). Оръдията и минохвъргачките 
за германската армия са 54 300, а 
за съветската – 98 000; танкове и 
самоходни артилерийски установ-
ки (САУ) за Германия са 5850, а за 
Русия – 9580, бойните самолети за 
германците са 3000, а за руснаците 
– 8293. Специално в този най-ожес-
точен сблъсък на двете армии край 
Курск са въведени в бой общо над 4 
милиона души, 13 000 танка, 12 000 
самолета, като човешките загуби са 
неимоверни от двете страни – общо 
над 1,37 милиона. И това проти-
воборство на военните икономики 
става след драматично предислоци-
ране през 1941 г. на огромен брой 
заводи на СССР отвъд Урал. Де-
фицитът на Германия във военен 
потенциал – хора и бойна техника, 
ще продължи до самия край на вой-

ната. Такива са фактите за битката 
при Курската дъга или както е на-
речена от немците операция „Ци-
тадела“, обърнала хода на Втората 
световна война. Това е най-голяма-
та технологична битка на танкове и 
самолети в историята на човечест-
вото. В книгата са намерили място 
откровенията както на Хитлер, така 
и на неговите приближени за про-
вала на райха при Курск. Не може 
да не се отбележи ролята на Сталин 
и неговите генерали, реално оце-
няващи съществуващите минуси и 
недостатъци на Червената армия до 
средата на 1942 г. в публикуваната 
за първи път от автора на книгата 
на български език „Заповед № 227 
от 28 юли 1942 г. на Главнокоманд-
ващия“ (която е била без право на 
отпечатване в пресата, а се е чела 
само пред личния състав на армия-
та). Не ми е известен друг доку-
мент, който така откровено и точно 
да характеризира положението на 
руската страна и армията ѝ, като са 
въведени и т.нар. наказателни бата-
льони. В книгата ще намерим точни 
данни както за подготовката на това 
епохално сражение, така и значе-
нието на човешкия фактор на двете 
страни за крайния резултат на бит-
ката, поставила началото на края на 
тази война. 

„Курският сблъсък“ се чете 
леко, ще останем удовлетворени 
както от стегнатия стил, така и от 
умело приподнесените факти с бо-
гат снимков материал. Като прило-
жения са дадени кратки биографии 
на военоначалниците на двете ар-
мии. Авторът е приложил актуали-
зиран списък на литература, която 
дава възможност на читателите да 
разширят знанията си за битката. 
За мен най-вълнуващи са два фо-
тоса – на немски и руски войник 
след края на Курската епопея, сил-
но въздействащи, те са поставени в 
началото на книгата. 

Прочетете „Курският сблъсък“, 
ще се уверите сами, че тя е събитие! 
Нейното разпространение е чрез 
книжарници „Хеликон“.

РЕЦЕНЗИИ
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Васил Големански
ЗА КНИГАТА НА ЧЛ.-КОР. ЙОВЧО ТОПАЛОВ
„И ХОБИТО МИ БЕ ХИРУРГИЯТА“1 

1 Топалов, Йовчо. (Ото Пав). И хобито 
ми бе хирургията. София, Мед Техно-
сервиз ЕООД, 2018. 374 с. ISBN 978-
619-90948-0-8.

В края на 2018 г. една забележи-
телна книга се появи на българския 
културен хоризонт – книга – изпо-
вед за личния живот и творческата 
дейност на един бележит българ-
ски учен, организатор, обществе-
ник и човек – член-кореспондента 
на Българската академия на науки-
те, генерал-лейтенант, професор и 
д-р на медицинските науки Йовчо 
Боянов Топалов. Едновременно с 
това книгата е и достоверна исто-
рия и фактология за развитието на 
българската медицина и в частност 
на хирургията в нашата страна 
през последните 50 – 60 години, 
защото нейният автор е един от ор-
ганизаторите и ръководителите на 
българската хирургия, активен об-
щественик и деятел в областта на 
здравеопазването в нашата страна 
през тези години. Тя е равносмет-
ка, но и оценка на много събития, 
свързани не само с личния живот 
на автора и неговите приноси в 
българската хирургична наука, но 
и на прехода между две епохи в 
развитието на българското обще-
ство и в частност на българската 
медицина. Мотивите на автора за 
написването на книгата са изло-
жени красноречиво в Предговора 
на книгата: „Тогава реших, докато 
все още всичко добро и лошо не е 
забравено, да споделя с младия 
български читател някои спомени 
от творческия ми живот. Години 
на възторжен труд в името на 
Българската медицина, наука и об-
разование.“ 

Първите глави в книгата са пос-
ветени на семейството и детството 
на нашия знаменит учен, на гимна-
зиалните години, военната служба 
в българската армия и следването в 
Медицинския факултет на Софий-
ския университет (1948 – 1954). 
Тази първа биографична част за-
вършва с пълния текст на Хипокра-
товата клетва, с която всеки медик 
завършва висшето си образование 
и поема самостоятелен път като ле-
кар, но която често бива забравена 
по-късно в ежедневната практика 
и предизвикателствата на живота. 
С любов, уважение и благодарност 
в тази част на книгата са спомена-
ти имената на десетките учители 
и професори през тези години – 
известни личности и медицински 

специалисти, много от които се 
помнят и днес като легенди, с които 
е свързано развитието на различни 
клонове на българската медицина и 
здравеопазване. 

Научната кариера като медик 
и хирург на проф. д-р Й. Топалов 
започва в хирургичното отделение 
на Сливенската болница (1956), 
а по-късно и като специализант в 
тогавашния Институт за специа-
лизация и усъвършенстване на 
лекарите (ИСУЛ) в София. Тук се 
сблъсква за първи път със спешни 
тежки случаи, които оставят неза-
бравими спомени в него и досега, и 
които той подробно описва в кни-
гата. Тук прави и първите успешни 
операции по нов и неописан още в 
литературата метод, които му вдъх-
ват увереност и нови стимули за ра-
бота в хирургията. Още през 1959 г. 
за първи път в света извършва и 
публикува, в съавторство с д-р Г. 
Господинов, първата в света Фле-
бография на тестикуларната вена 
при човека и внедрява операцията 
на Бернарди за висока лигатура на 
тестикуларните вени. След създава-
нето на Висшия военно-медицин-
ски институт в София (1960) проф. 
Й. Топалов е между първите асис-
тенти хирурзи, постъпили в него от 
началото на 1961 г. и така – повече 
от 50 години от професионалния 
си живот той отдава за неговото 
утвърждаване като водеща меди-
цинска институция в нашата стра-
на и за развитието на българската 
хирургична школа. На повече от 
300 страници в книгата читателят 
може да намери интересна и по-
лезна информация за развитието на 
хирургичната наука в този институт 
и на българската медицинска наука 
изобщо, за много популярни учени 
и личности, работили преди и след 
промените през 1989 г. в България, 
както и за личните творчески по-
стижения на нашия бележит учен 
в тази област. Накрая на книгата, в 
подробни информативни списъци 
са изброени новите и оригинални 
оперативни методи, създадени от 
автора, както и оригиналните ле-
чебно-диагностични методи, създа-
дени и използвани от него в меди-
цинската практика. А техният брой 
наистина е впечатляващ – 35 нови 
оперативни метода и 29 лечебно-

диагностични метода, въведени и 
използвани успешно в нашата меди-
цинска практика! Значителна част 
от тях са по-подробно описани и 
изложени с медицинската термино-
логия в предлаганата книга, с което 
тя може да се използва успешно от 
по-млади и начинаещи български 
студенти, хирурзи и лекари. 

Многобройните участия на на-
шия именит хирург в различни кон-
греси и международни срещи и фо-
руми като хирург и организатор на 
българската военна медицина, сре-
щите му с бележити чуждестранни 
учени и специалисти, посещенията 
му в известни чуждестранни му-
зеи и институти също са намерили 
място в книгата и се четат леко и с 
удоволствие. 

Известно е, че чл.-кор. проф. д-р 
Й. Топалов е не само отличен хи-
рург, той е и активен общественик, 
човек с широки интереси и знания, 
неуморен генератор на нови идеи и 
инициативи. Дълги години е член 
и председател на Федерацията на 
потребителите в България, един от 
създателите на Националното науч-
но дружество по естетична хирур-
гия, поддържа връзки с много бъл-
гарски интелектуалци – писатели, 
художници, културни дейци, на кои-
то е отделил също достойно място в 
своята книга. Проф. д-р Й. Топалов 
взема активно участие и в нацио-
налната дискусия за залавянето на 
Апостола на свободата В. Левски 
при Къкринското ханче и като ме-
дик публикува своя версия за зала-
вянето му. Неговите статии по този 
дискусионен и до днес проблем от 
българските историци също са на-
мерили място на края на книгата.

В навечерието на неговата 87-го-
дишнина нека пожелаем на член-
кореспондент, генерал-лейтенант и 
доктор на медицинските науки Й. 
Топалов да бъде още дълги години 
жив, здрав и все така активен учен 
и гражданин, пример за младите по-
коления български медици, отдали 
се в служба на българския народ! 

РЕЦЕНЗИИ
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Васил Гюзелев
ЗА ПРИЯТЕЛЯ И КОЛЕГАТА ИЛЧО ДИМИТРОВ И ЗА НЕГОВИЯ
ДНЕВНИК „В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЖАН ВИДЕНОВ“1

От създаването на Университе-
та и преместването на Българското 
книжовно дружество от Браила в 
Средец (днешна София), та чак до 
наши дни, българската историческа 
наука е имала няколко всепризнати 
водители: Марин Дринов (1838 – 
1906), Васил Н. Златарски (1866 – 
1935), Димитър Косев (1903 – 1996) 
и Илчо Димитров (1931 – 2002). 
Поставянето му в тази почетна лис-
та не е моя лична приумица, а еди-
нодушна преценка на всички, които 
са имали честта и възможността да 
бъдат рамо до рамо с него, в науката 
и преподаването на онези, които са 
се вчитали в неговите съдържател-
ни и високопрофесионални научни 
изследвания и споменните му писа-
ния. До водителското си израства-
не, Илчо Димитров, измина дълъг 
и твърде поучителен път. Не възна-
мерявам да го проследя, а само ще 
отбележа някои моменти от него.

През 1960 – 1961 г. универси-
тетското образование по история в 
Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“ по някаква щаст-
лива игра на съдбата се попълни с 
няколко млади преподаватели, ро-
дени през 30-те години на ХХ в.: 
Илчо Димитров, Коста Петров, 
Николай Генчев, Александър Фол, 
Милен Семков, Христо Кьосев и 
моя скромност. Между тях за крат-
ко време се създаде непринудено 
и естествено единство, във въз-
гледите, гражданското поведение, 
любовта им към системни научни 
занимания, всеотдайно преподава-
не. Сближението, взаимопомощта 
им, взаимното разбирателство и 
съвместен живот бяха пословични. 
Скоро ги нарекоха „младите исто-
рици“, а по-късно, един от техни-
те зложелатели, ги окачестви, като 
„историческата мафия“. Безспорен 
вожд на „младите историци“, бе 
Илчо Димитров, жизнерадостта и 
импулсивността им бе манифести-
рана от Николай Генчев – Бачо Ко-
льо, вносител на аристократизъм, 
в този иначе пролетарски състав 
бе Александър Фол. Илчо не само 
обичаше своите верни приятели, но 
и ги закриляше, доколкото силите и 
възможностите му стигаха, в нера-
достни за тях часове. А те не бяха 
малко, особено при сблъсъците с 
партийно-догматичната кохорта. 

Илчо Димитров бе изключи-
телно скромен човек, притежава-
ше невероятна задълбоченост в 
научното и житейското мислене, 
не обичаше празнословието, гово-
реше малко и винаги премерено 
и сдържано, без излишни ефекти. 
Най-много обичаше да издирва 
историческа документация в архи-
вите – български и чужди, да вър-
ви по дигите и деянията на своите 
исторически герои. Любимото му 
друго занимание, което бе силно 
застъпено при него, бе писането. 
Той пишеше не само в усамотение, 
когато създаваше научните си тру-
дове, но и по време на заседание. 
Неуморно драскаше нещо – поня-
кога фигурки, друг път записва-
ше нещо, което в повечето случаи 
отбелязваше негови наблюдения. 
Вероятно тогава именно е създавал 
ден след ден своите дневници, кои-
то според неговия син проф. Иван 
Илчев наброяват 10 хиляди ръко-
писни страници, равняващи се на 
7 хиляди печатни.

И понеже подхванах темата 
за неговите дневници, нека кажа 
няколко думи за любовта му към 
дневниковото четиво. В началните 
години на нашата преподавателска 
работа, той бе съсредоточил свое-
то внимание върху писането на 
кандидатска (сега докторска) ди-
сертация, посветена на режима на 
пълномощията (1881 – 1884). Един 
от важните източници заедно със 
запазените документи от онова вре-
ме бе „Български дневник“ на Кон-
стантин Иречек (1854 – 1918). Илчо 
говореше с възхищение за него и 
наблюденията върху българската 
действителност на тогава младия 
чешки историк. Познавах Ирече-
ковата „История на българите“, но 
„Българският му дневник“ не бях 
чел. Благодарение на Илчовото 
възхищение се нахвърлих с голям 
интерес към проумяването му. Той 
изобщо и по-нататък показа любов 
към дневниковото творчество. На-
прави издание и превъзходен ана-
лиз на дневника на Богдан Филов 
(1883 – 1945), с което си навлече 
омразата на бекаписката геронтия. 
Използваше в научните си дирения 
и други дневници – на Констан-
тин Стоилов, Георги Димит ров и 
др. Според мен обаче именно Ире-

чековият „Български дневник“ е 
подтикнал Илчо Димитров към 
системно дневниково творчество. И 
слава Богу! – така е оставил богат 
материал за иследване на историци-
те, занимаващи се със съвременна 
история. 

Ще си позволя някои разсъжде-
ния относно този род писания и тях-
ното значение за историография та. 
От гледна точна на историческото 
изворознание, повествованията с 
дълбоко личностно-оценъчен ха-
рактер, могат да бъдат класифи-
цирани в три основни жанрови 
групи: 1) спомени или мемоари; 2) 
размисли и наблюдения; 3) днев-
ници. Нито едните, нито другите, 
нито пък третите са писане на съ-
временна история, а са материал за 
бъдещето ѝ написване. Подредени 
в стойностна скала, на първо място 
стоят дневниците, а подир тях спо-
мените и размислите. 

Илчовият дневник „В правител-
ството на Жан Виденов“ (5.01.1995 
– 04.03.1997), съставен по превъз-
ходен начин от проф. Иван Илчев, 
не трябва да бъде схващан, като 
история за мястото на това прави-
телство в съдбата на българския на-
род, а като една солидна основа за 
проучването на дейността на това 
правителство. Много от разсъжде-
нията и преценките на Илчо Димит-
ров за отделни събития и личности 
са верни и обективни. Други, по 
всяка вероятност, ще накърнят са-
мочувствието на някои от живите 
дейци по това време. Времето бе 
сложно, напрегнато и изпълнено с 
изненади. И както в повечето слу-
чаи, намесата на чужди сили в ис-
торическото битие на българите, бе 
решаваща. Що да се стори?... 

Все свързваме историята и съд-
бата си с империи, които така или 
иначе на инат надживяваме. 

Нека изпратим на Илчо в Отвъд-
ното благодарност за неговия богат 
ДНЕВНИК.

 1 Слово, произнесено на представе-
нето на дневника на акад.  Илчо Ди-
митров „В правителството на Жан Ви-
денов“, състояло се на 27 септември 
2018 г. в Аулата на СУ „Св. Климент 
Охридски“.

РЕЦЕНЗИИ
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ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ ХРИСТО ДАБОВСКИ 

IN MEMORIAM

Напусна ни един от най-извест-
ните и ерудирани учени в област-
та на българската геология. Чл.-
кор. Христо Дабовски е роден на 
10.12.1935 г. в София. Син е на един 
от големите български педиатри –
проф. Никола Дабовски. 

През 1958 г. Христо Дабовски 
завършва специалност „Геология 
и проучване на полезните изкопае-
ми“ в Минно-геоложкия институт 
– София. От 1958 до 1961 г. рабо-
ти като геолог-картировач в Бри-
гадата за търсене и картиране на 
Комитета по геология. През 1961 г. 
специализира структурна геология 
и петроструктурен анализ в Цен-
тралния институт по физика на 
Земята на Академията на науките 
на ГДР и във Фрайбергската минна 
академия. 

От 1962 г. до пенсионирането 
си извървява пътя от научен съ-
трудник до член-кореспондент в 
Геологическия институт при БАН. 
През 1990 г. е избран за професор, 
а през 2004 г. – за член-кореспон-
дент на БАН. 

В течение на десетилетия чл.-
кор. Христо Дабовски бе насо-
чил своите научни интереси и 
изследвания към изучаването на 
геология та – геотектониката, пет-
рологията и геодинамиката на Бъл-
гария и Югоизточна Европа. Науч-
ната му дейност се отличава със 
задълбоченост, широка информи-
раност по отношение на новостите 
в методиката и теорията, етичност 
и обективност. Автор или съав-
тор е на около 150 научни статии 

в научни списания и сборници, на 
4 глави от научни монографии, на 
геоложки карти в различни маща-
би, на геоложки пътеводители и 
др. Конкретните теренни и обоб-
щителни изследвания на Христо 
Дабовски са посветени предимно 
на Средногорската зона в Бълга-
рия и нейните продължения в съ-
седните страни. Христо Дабовски 
е автор на една забележителна и 
нова за България монография на 
тема „Пукнатинните интрузии в 
Средногорието“. Той е редактор 
и съавтор на картни листове от 
националната Геоложка карта на 
България в мащаб 1:100 000; член 
на редакционната колегия на моно-
графията „Геология на България, т. 
2“ (2009) и основен автор на гла-
вата „Горнокредна геология“. Ав-
тор или съавтор е на редица статии 
върху структурните особености и 
тектониката на палеозойските гра-
нитоиди от Същинска Средна гора 
и Сакар, както и на статии върху 
геоложките особености на Сакар-
ската и Странджанската единица, 
на модел за алпийското развитие 
на Източното Средногорие (2001). 
Другата основна насока в научно-
то му творчество са изследвания-
та върху алпийската тектоника 
на България и съседните земи от 
Източното Средиземноморие. По 
тази тематика той участва актив-
но в международни и български 
проекти. Ръководил е проекти с 
национално значение, свързани с 
диверсификацията на енергийните 
източници, създаването на концеп-

ция за геологическите изследвания 
в България до 2010 г. и е един от 
главните автори на проекта за За-
кон за подземните богатства на Ре-
публика България.

Чл.-кор. Дабовски развиваше 
значителна научно-административ-
на дейност. Той бе заместник-ди-
ректор на Геологическия институт 
на БАН (1989–1991); заместник-
председател на Комитета по гео-
логия (1991–1995); председател на 
Специализирания съвет по геологи-
чески науки при ВАК (2001–2008); 
председател на Българското геоло-
гическо дружество; председател на 
Научния съвет на Геологическия 
институт при БАН и др. Работил е 
в Националната геоложка служба на 
Гана (1969–1972) и като директор на 
клона на Булгаргеомин в Лагос, Ни-
герия (1975–1976). 

Чл.-кор. проф. Христо Дабовски 
бе търсен експерт, консултант на по-
млади учени и докторанти, член на 
научни журита по конкурси за науч-
ни степени и длъжности.

Носител е на награди на Бъл-
гарската академия на науките, Бъл-
гарското геологическо дружество и 
Научно-техническия съюз по минно 
дело, геология и металургия. Поче-
тен член на Българското геологиче-
ско дружество. 

С кончината на чл.-кор. Христо 
Дабовски българската наука изгуби 
забележителен свой деец, а Българ-
ската академия на науките – свой 
достоен член.



90  Списание на БАН 2/2019

АКАДЕМИК ЖОРЕС АЛФЬОРОВ

На 1 март 2019 г. почина акад. 
Жорес Иванович Алфьоров – член 
на Руската академия на науки-
те (РАН) и чуждестранен член на 
БАН, виден учен в областта на по-
лупроводниците.

Акад. Жорес Алфьоров е роден 
на 15 март 1930 г. във Вите бск, 
Беларус. През 1952 г. завършва 
електронна техника в тогавашния 
Ленинградски електротехнически 
институт. През 1953 г. постъпва на 
работа в лаборатарията на проф. 
Владимир Тучкевич и участва в 
разработването на първите руски 
транзистори. През 1970 г. става 
доктор на физико-математическите 
науки, а през 1972 г. – професор. 
През следващата 1973 г. оглавява 
Катедрата по оптоелектроника на 
Ленинградския електротехнически 
институт. От 1987 до 2003 г. е ди-

ректор на Физико-техническия ин-
ститут към РАН в Ленинград и на 
Ленинградския клон на РАН. Той 
има значителни заслуги за разви-
тието на руската и световната наука 
и за разгръщане на работата с уче-
ниците и младите учени.

През 2000 г. акад. Ж. Алфьоров 
е удостоен с Нобелова награда „за 
получаване на полупроводникови 
структури, които могат да бъдат из-
ползвани за свръхбързи компютри“. 
Във всички мобилни телефони има 
така наречените „хетероструктурни 
полупроводникови схеми“, създаде-
ни от руския физик. Неговите изо-
бретения (около 50) и многоброй-
ните му открития се използват в 
полупроводниковите светодиоди и 
лазери. Те намират приложение във 
фаровете на колите, в светофарите и 
в друга електронна техника.

За своите научни постижения 
Алфьоров е получил редица на-
ционални и чуждестранни награди 
и признания. Избиран е за вице-
президент на Руската академия на 
науките. За неговите приноси за 
развитие на българската оптоелек-
троника през 2002 г. е избран и за 
чуждестранен член на Българската 
академия на науките. В ръководе-
ния от него институт са защитили 
своите дисертации много българ-
ски учени. 

Със смъртта на акад. Жорес Ал-
фьоров руската и световната нау-
ка загубиха един от най-големите 
учени, а Българската академия на 
науките и българската оптоелектро-
ника – един от своите приятели, с 
определени приноси за развитие на 
това научно направление у нас.

IN MEMORIAM
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ 
НА „СПИСАНИЕ НА БАН“

В „Списание на БАН“ се публикуват на български език обзорни статии по актуални научни про-
блеми, оригинални научни и научноприложни разработки, рецензии на книги, дискусии, информация 
за: национални и международни научни прояви, юбилейни чествания и други събития из живота на 
Академията и нейните звена.

При подготовката на ръкописа авторите трябва да имат предвид следните изисквания:
  1. Ръкописът на статията за рубриката „Научен дял“ да е структуриран в следната последовател-

ност:
Заглавие на български и на английски език, без съкращения;
Двете имена на автора или авторския колектив на български и на английски език;
Резюме около 30 – 40 реда и до 5 ключови думи на български и на английски език;
Изложение: увод, извършени изследвания – методи, резултати, анализ и заключение.

  2. Илюстрации, таблици и текстове под тях. Те се представят в отделен файл във формат TIF или 
JPG с минимална резолюция 300 dpi. Включването на таблици, фигури или снимки става на избрано и 
обозначено от автора място.

  3. Уравненията и формулите да бъдат написани на отделни редове. Поредните номера на форму-
лите се поставят в кръгли скоби вляво в началото на реда.

  4. Задължително е използването на международната система за мерните единици (SI).
  5. Списъкът на цитираните публикации е в края на статията под надслов ЛИТЕРАТУРА. Цити-

раната литература се обозначава в текста в квадратни скоби, например [1]. Номерирането на литератур-
ните източници става по реда на цитирането вътре в текста. Името на първия автор се дава в инверсия. 
Заглавията на кирилица се дават транслитерирани на латиница (съгласно изискванията на българския 
Закон за транслитерацията от 27.02.2009 г.). Например:

Книги: Бъргър, П., Т. Лукман. Социалното конструиране на реалността. София: ИК „Критика 
и хуманизъм“, 1996. [Bargar, P., T. Lukman. Sotsialnoto konstruirane na realnostta. Sofia: IK: “Kritika i 
humanizam”, 1996].

Статия от списание: Tzavaras, A., H. Brody. Electromagnetic stirring and continuous casting: 
achievements, problems and goals. – J. Metals, 36, 1984, N 3, p. 31-37.

  6. Данни за авторите на български и на английски език. Да включват научна степен, длъжност, 
месторабота, адрес за кореспонденция и e-mail.

  7. Текстът на статията заедно с резюмето, таблиците, фигурите и литературата не трябва да над-
вишава 12 стандартни страници (1800 знака на страница).

  8. Всяка статия се рецензира от двама независими анонимни рецензенти. Имената на рецензен-
тите не се съобщават на авторите.

  9. Авторите преглеждат една коректура в определения срок и носят отговорност за грешки по 
същество в текста и в илюстрациите.

10. Неприети за печат ръкописи не се връщат на авторите.

Всички ръкописи, предложени за отпечатване в „Списание на БАН“, трябва да се пред-
ставят в Редакцията на разпечатка в един екземпляр и на електронен носител (текст – файл с 
разширение .doc, .txt, .rtf, и илюстративният материал (фигури, таблици, снимки и др.) – файл с 
разширение .jpg, .tif и да не е вграден в текстовия файл).
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Изложение: увод, извършени изследвания – методи, резултати, анализ и заключение.

  2. Илюстрации и текстове под тях. Те се представят в отделен файл във формат TIF или JPG с 
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  3. Уравненията и формулите да бъдат написани на отделни редове. Поредните номера на форму-
лите се поставят в кръгли скоби вляво в началото на реда.

  4. Задължително е използването на международната система за мерните единици (SI).
  5. Списъкът на цитираните публикации е в края на статията под надслов ЛИТЕРАТУРА. Цити-

раната литература се обозначава в текста в квадратни скоби, например [1]. Номерирането на литератур-
ните източници става по реда на цитирането вътре в текста. Името на първия автор се дава в инверсия. 
Заглавията на кирилица се дават транслитерирани на латиница (съгласно изискванията на българския 
Закон за транслитерацията от 27.02.2009 г.). Например:

Книги: Бъргър, П., Т. Лукман. Социалното конструиране на реалността. София: ИК „Критика 
и хуманизъм“, 1996. [Bargar, P., T. Lukman. Sotsialnoto konstruirane na realnostta. Sofia: IK: “Kritika i 
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Статия от списание: Tzavaras, A., H. Brody. Electromagnetic stirring and continuous casting: 
achievements, problems and goals. – J. Metals, 36, 1984, N 3, p. 31-37.
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  7. Текстът на статията заедно с резюмето, таблиците, фигурите и литературата не трябва да над-
вишава 12 стандартни страници (1800 знака на страница).

  8. Всяка статия се рецензира от двама независими анонимни рецензенти. Имената на рецензен-
тите не се съобщават на авторите.

  9. Авторите преглеждат една коректура в определения срок и носят отговорност за грешки по 
същество в текста и в илюстрациите.

10. Неприети за печат ръкописи не се връщат на авторите.
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