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24 МАЙ

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ
КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА
И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ

С тържествено събрание на 21 май 2021 г. Българ-
ската академия на науките отбеляза 24 май – Деня 
на светите братя Кирил и Методий, на българската 
азбука, просвета и култура и на славянската кни-
жовност. На честването присъстваха служебният 
министър на образованието и науката чл.-кор. Ни-
колай Денков, зам.-министърът на образованието 
и науката проф. Нели Косева, зам.-министърът на 
културата доц. Пламен Славов, кметът на Столич-
на община Йорданка Фандъкова, представители на 
Настоятелството на БАН и на научната общност.

Тържеството откри акад. Дамян Дамянов със 
следното слово.

„Съгласно решение на 44-то Народно събрание 
днес честваме 24 май – Ден на светите братя Ки-
рил и Методий, на българската азбука, просвета и 
култура и на славянската книжовност.

Братята Кирил и Методий сътворяват славян-
ската азбука и списват първите църковни книги с 
нея. Велико дело, пред което се прекланят славян-
ските народи и цяла Европа, която прие не роман-
ските славянски букви като нов официален език за 
континента.

Ние сме горди, защото след провала на Вели-
коморавската мисия само намесата на България 
спасява делото на Кирил и Методий. През 886 г. 
техните ученици пристигат в страната и са приети 
с отворени обятия. Те въздигат светите братя като 
апостоли и велики християнски учители, създали 
у нас книги на език, който с право наричаме старо-
български. Азбуката, книгите, учителите разпрос-
траняват славянското слово в Сърбия, Македония, 
Черна гора, Чехия, Словакия, Словения, Полша, 
Беларус, Украйна и Русия.

Всеки иска да обсеби великото дело. И днес 
трудно разделяме азбуката, езика, първоучители-
те, но Кирил и Методий са общочовешки лично-
сти с междунационална значимост. Важната не-
пренебрежима роля на България е, че първа дава 
плодоносна среда, за да се утвърди тяхното дело, 
да се развие, да набере сили и така да се разпрос-
трани върху 1/3 от света.

Българската академия на науките е основна ин-
ституция в страната, в която няколко института, а 
и специално звено, десетилетия наред се занима-
ват с Кирило-Методиевото дело, за да съхранят ис-
торическата истина и неговата значимост. Трябва 
да запазим спокойствие, да проявим устойчивост 
и зрелост при поредните опити за политизиране и 
фалшифициране на делото на Кирил и Методий, 
на неговите ученици и на ролята на България. Това 
е задължение на Академията към страната, нация-
та и историята ни.“

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски 
приветства участниците в празника.

Словото публикуваме по-долу.

Проф. Илия Илиев от Института за исторически 
изследвания на БАН произнесе научен доклад на 
тема „Кирило-Методиевото дело и средновековна 
България“. Пълния текст публикуваме по-долу. 

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски 
връчи почетни отличия на институти и учени от 
Академията. 
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Почетен плакет на БАН „Марин Дринов“ по-
лучиха: Институтът по обща и неорганична хи-
мия, Институтът по органична химия с Център 
по фитохимия и Институтът по полимери.

С почетен знак „Марин Дринов“ на лента са 
отличени: проф. Пепка Бояджиева, акад. Иван 
Иванов, акад. Веселин Дренски, чл.-кор. Олег 
Мушкаров и проф. Николай Спасов. 

Отличителен знак „За заслуги към БАН“ беше 
връчен на проф. Йордан Узунов.

В Централното фоайе на БАН беше експонира-
на изложба на Централната библиотека на БАН, 

посветена на 165 години от рождението на Стоян 
Михайловски. Тя представя личната му библио-
тека, негови първи публикации на страниците на 
„Периодическо списание“ и „Сборник за народни 
умотворения“, както и първи издания на негови 
произведения. Стоян Михайловски е автор на сти-
хотворението „Кирил и Методий“, което се пре-
връща в училищен химн, след като Панайот Пи-
пков създава музиката за него.

На 24 май на паметника на светите братя Кирил 
и Методий в София беше поднесен венец от името 
на Българската академия на науките.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БАН
АКАД. ЮЛИАН РЕВАЛСКИ

Уважаеми господин министър на образование-
то и науката,

Уважаема госпожо заместник-министър на об-
разованието и науката,

Уважаеми господин заместник-министър на 
културата,

Уважаема госпожо кмет на Столична община,
Уважаеми колеги, скъпи гости, драги приятели,

Днес почитаме един празник, който ни обе-
динява. Празник, който ни кара да се преклоним 
отново пред светите братя Кирил и Методий, 
създали преди векове славянската писменост. Тя 
ни дава възможност и досега да споделяме едно 
общо пространство на духа с други народи. В това 
пространство нямат значение различните думи, с 
които си служим или различните езици, на които 
говорим, а общата мисия да опазим чрез словото 
паметта за тяхното дело, което въпреки политиче-
ските превратности не трябва да ни противопоста-
вя, а да ни свързва. 

Когато един народ обявява деня на писмеността 
си за национален празник – това показва мястото 
на духовността и нейното значение в градацията на 
националните ценности. Затова нека не забравяме 
дълбокия смисъл и важните исторически посла-
ния, които нашите предци са вложили в този ден 
преди 170 години. Защото няма народ без памет и 
няма памет без писменост. Именно писмеността, 
създадена от св. св. Кирил и Методий, изгражда 
онзи мост през времето, който българският народ 
преминава, за да го има и сега, и след много векове. 

Празничната ритуалност в съхраняване на памет-
та за светите равноапостоли е създадена, когато тех-
ните изтерзани и преследвани ученици намират спа-
сение в българските земи. Опазените като безценни 
съкровища книжовни паметници не само съхраня-
ват делото на Кирил и Методий, но и утвърждават 
култа към тях. Той присъства в служби, жития, ико-
ни и очертава християнската същност на празника, 
която неизменно присъства през столетията.

През Възраждането – епохата на изграждане и 
утвърждаване на националната идентичност, на 
борбата за духовна независимост и политическа 
свобода, интелигенцията превръща 11 май – денят 
на светите братя Кирил и Методий в консолиди-
ращ български ритуал, наситен с актуални посла-
ния и нов културно-исторически смисъл. 

Арменски пътепис от началото на XIX в. е запа-
зил разказа на един духовник за „българския праз-
ник на писмеността в Шумли (Шумен)“, „празни-
кът на Кирила и Методия, тези които са написали 
българската азбука“. Още в това далечно време, 
честването е излязло от сакралността на християн-
ското богослужение и е придобило светски харак-
тер – било е проведено в нарочно подготвен салон, 
а в програмата, която представяла различни изпъл-
нения, участвала и една жена. 1857 – е годината, 
която в историята на празника е известна с начало-
то на масовизирането му. Дописка, публикувана в 
„Цариградски вестник“, призовава празникът да се 
разпространи по „сичка България“. И малко по-къс-
но той е провъзгласен за всенароден празничен ден. 

Всяко значимо събитие през Българското въз-
раждане, неизменно е свързвано с празника на 
светите братя: в известната „великденска акция“ 
през 1860 г. по внушение на Гаврил Кръстевич в 
богослужението се споменават имената на Кирил 
и Методий; един от апостолите на Априлското 
въстание – Илия Драгостинов, предлага то да за-
почне на 11 май. Известна е уводната статия на 
в. „Знаме“ от 1875 г., в която Христо Ботев поле-
мично и гневно, но и с дължимото преклонение, 
отбелязва смисъла и същността на Кирило-Мето-
диевия празник: 

„като българе и проповедници на свободата и 
на братството, наша длъжност е да видиме как-
во значение има, и трябва да има за нас денят, 
в който празнуваме паметта на нашите равно
апостолни братия…“. 

Образите на Кирил и Методий като просвети-
тели и защитници на православието се налагат в 

24 МАЙ 
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църковната живопис, която оставя безценни об-
разци на икони и стенописни композиции. Тър-
жествената ритуалност се внушава от църковна-
та служба, поддържа се от активната читалищна 
дейност, от училищните изпити. Самобитният дух 
на Българското възраждане като че ли е концен-
триран в този празник, смисълът на който толкова 
точно е предаден от Иван Вазов: 

„Има някаква Великденска тържественост в 
този ден, светъл и благодатен. Защото 11 май е 
един Великден на духа и просветата, на възкресе-
нието на нови надежди през вековете, на заспа-
лите сили на един народ, лишен от велики тради-
ции и жаден за тях“. 

Народната памет и до днес поставя на пиедес-
тал „преблагословените“ славянски първоучите-
ли. С тази превъзходна степен, Стоян Михайлов-
ски намира най-високия израз на преклонението и 
почитта към тях. А неговият химн всеки път тър-
жествено ни припомня, защо делото на Кирил и 
Методий е неподвластно на преходността на вре-
мето, защо над него не може и не трябва да тегне 
забрава.

Така трябва и ние в едно радикално променено 
от новите технологии, заплахи и предизвикателства 
социално и политическо пространство, да разбира-
ме своята мисия днес – да сме убедени и да убежда-
ваме, че всеки талантлив творчески акт, всяко науч-
но откритие бележи значима, достойна за уважение 

следа не само в националната памет. Да говорим ар-
гументирано и със самочувствие колко съществен е 
приносът на нашата култура, колко важно значение 
има създаваната в България наука за съвременния 
сложен и динамично променящ се свят. Така, както 
неуморно и всеотдайно, преминавайки през труд-
ности и лишения, Кирил и Методий са пренасяли 
своите духовни послания през Европа, отстоявали 
са правото ни да имаме своя писменост и чрез нея, 
събирайки паметта и времето, да устояваме на пре-
вратностите на историята. 

Уважаеми колеги,
Всяко поколение, всеки от нас, се чувства по 

свой, личен начин съпричастен към празничност-
та на този ден. 24 май е спомен за детството и пър-
вите написани букви, за първите прочетени книги 
и чудото на родния език, за нашите учители, които 
са ни давали не само познания, но са ни възпита-
вали в изконните морални и нравствени ценнос-
ти, които са насочили житейските ни и професио-
нални избори. Затова всички ние, от Българската 
академия на науките като водещ научен и духовен 
център, имаме силата и достойнството под звуците 
на „Върви народе възродени...“ да вървим напред 
„към светли бъднини“, опазвайки традициите и 
културното наследство, но и създавайки модерна 
наука, с която поколенията след нас да се гордеят. 

Да ни е честит празникът!

Илия Г. Илиев
КИРИЛО-МЕТОДИЕВОТО ДЕЛО И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

Делото на Кирил и Методий, на техните учени-
ци и последователи, се нарежда сред най-значими-
те културни постижения на средновековна Европа. 
Изследвано и изучавано в продължение на столе-
тия, днес то ни се представя в целия мащаб на 
своята всеобхватност и дълговечност. Неслучайно 
поколения българи изпитват заслужена гордост, че 
са потомци на онези наши предци от ІХ в., които 
спасили и продължили духовните усилия на Пър-
воучителите. 

Оттогава и до днес учени, интелектуалци и 
хора на изкуството не спират да изследват, попу-
ляризират и възпяват делото на братята Кирил и 
Методий. Затова неговите сияйни сетнини са така 
добре познати и обичани от всички. Тази обич и 
признателност се е материализирала в безспор-
но най-българския, най-близкия на нашите сърца 
празник – Денят на светите братя Кирил и Мето-
дий, на българската азбука, просвета и култура и 
на славянската книжовност – 24 май, който днес 
сме се събрали да почетем на това средищно за 
българската наука място. 

За да очертаем по-релефно ролята на среднове-
ковна България за Кирило-Методиевото дело, тряб-
ва да се върнем повече от едно хилядолетие назад 
във времето – при корените на съвременна Европа. В 
онова време на преход между Античността и Сред-
новековието, между античното езичество и ранно-
средновековното християнство, когато се оформили 
новите центрове на власт и влияние на европейския 
континент. От руините на Западната Римска импе-
рия възникнала държавата на франките, а по-късно 
и химерата, наречена „Свещена Римска империя“, 
на територията на която първоначално водеща роля 
имало Немското кралство. На Изток Римската им-
перия станала ромейска или Византийска и оцеляла 
още хиляда години, макар че през повечето време 
била бледа сянка на стария Рим – едноличен госпо-
дар на средиземноморския свят.

Между тези два политически властови центъра 
скоро възникнало напрежение, което прераснало в 
нетърпимост, завоалирана в догматични спорове 
по не особено значими детайли от християнската 
доктрина. Така двете църкви, които доминирали 
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съответно над християнския Запад и християнския 
Изток – Римската и Византийската – станали изра-
зители на натрупаните противоречия между Изто-
ка и Запада на Европа.

По-нататък ще видим как един чисто интелек-
туален и духовен феномен като изнамирането на 
славянската азбука от братята Кирил и Методий 
става заложник на тези противоречия и как бил на 
път съвсем да изчезне от лицето на земята, ако не 
била решителната намеса на българския владетел 
княз Борис Първи (852 – 889).

През ІХ в. Европа станала свидетел и на едно 
епохално културно събитие – раждането на нов 
книжовен език, на който били преведени свещени-
те писания на християнството. Това е езикът, който 
говорели българските славяни от Солунско и кой-
то в края на столетието се превърнал в това, което 
днес наричаме старобългарски книжовен език. 

Първата славянска азбука – глаголицата, била 
дело на родения в Солун Константин, наречен в 
иночество Кирил, и на брат му, познат само с мо-
нашеското си име Методий. Създаването на сла-
вянската азбука било резултат от интелектуални 
и духовни подбуди в традициите на една епоха на 
повишената мисионерска и покръстителска актив-
ност на Християнската църква. От друга страна, 
по-малкият от двамата братя – Константин, при-
тежавал голям лингвистичен талант, за който сви-
детелства съвършенството на глаголицата като 
графична система, отразяваща особеностите на 
солунското наречие на славянския език.

Кирил и Методий споделяли схващането, че 
новопокръстените народи не могат пълноценно да 
общуват с Бога, ако богослужението не се извърш-
ва на техния роден език. Заради това след гръцката 
служба византийските мисионери изнасяли пред 
вярващите поучителна проповед на разбираем за 
тях език. Същото правели и латинските духовни-
ци, покръстващи езически народи в Западна и Се-
верна Европа. Това обаче не можело напълно да 
замести непонятните думи по време на богослуже-
нието, които в ушите на новопокръстените звуча-
ли като глас на меден звънец, както свидетелства 
един български писател от онази епоха.

През 855 г. Константин, Методий и група техни 
ученици създали графична система за славянския 
език и превели с нейна помощ избрани богослу-
жебни текстове. През следващите десетилетия 
тези преводи станали основа на старобългарската 
книжовност и християнска култура. Но преди това 
трябвало да се премине през множество перипе-
тии и да се преодолеят почти непреодолими поли-
тически препятствия.

Византия използва създадената азбука за разши-
ряване на своето влияние в Централна Европа, но 
не и сред неотдавна покръстените от нея българи. 
Това според Константинопол щяло да подложи на 
риск запазването на България в духовната и поли-
тическата сфера на влияние на Ромейската импе-
рия. По същото време владетелят на Моравия княз 

Ростислав (846 – 870) полагал усилия да ограничи 
политическото и религиозното влияние на съсед-
ното Немско кралство. За целта той се опитал да 
свърже Моравската църква с Папството. Съюзът с 
Рим щял да бъде сигурна преграда срещу експан-
зията на немските мисионери, но папа Николай I 
(858 – 867) не удовлетворил молбата на моравския 
княз. Това би обтегнало сериозно отношенията на 
Римската църква с германския крал, който по това 
време бил главна политическа опора на Папството 
в неговите амбиции за вселенско господство.

Като не получил това, което желаел, от Рим, 
Ростислав се обърнал със същата молба към Ви-
зантия. През пролетта на 863 г. към столицата 
на Моравия се запътила официална византийска 
делегация, в състава на която бил и Константин-
Кирил, заедно с брат си Методий и техните най-
близки ученици. Те носели вече готовите преводи 
на някои най-необходими богослужебни текстове. 
В продължение на повече от четири години сла-
вянските първоучители работили за създаване на 
самостоятелна Моравска църква с богослужение 
на славянски език.

Папа Николай I следял внимателно тези събития 
и си давал сметка, че византийската мисия едва ли 
би имала този успех в Моравия, ако той не бе от-
казал да удовлетвори молбата на княз Ростислав. 
Папата бил твърдо решен да се възползва от по-
стигнатото от Кирил и Методий, за да разшири 
влиянието на Римската църква сред славянските 
народи. За тази цел той поканил в Рим двамата 
братя и техните помощници. Когато пристигнали, 
те били посрещнати от новия папа Адриан II (867 
– 872), заменил на Свети-Петровия престол почи-
налия Николай І. Новият папа осветил с подобава-
ща тържественост славянските книги, а славянска 
литургия била отслужена в пет храма на Вечния 
град. Най-първите Кирило-Методиеви ученици 
били удостоени от папските кардинали със свеще-
нически сан. 

Междувременно се случили поредица от съби-
тия, които променили по-нататъшната съдба на 
Кирило-Методиевото дело. В края на 867 г. във 
Византия бил извършен държавен преврат, както 
и промяна на патриаршеския престол. Това дало 
нова посока на отношенията между Римската и 
Константинополската църква. След замяната на 
патриарх Фотий (858 – 867 и 877 – 886) от Игна-
тий (867 – 877) двете църкви поели курс на сбли-
жаване и изглаждане на възникналите помежду 
им конфликти, свързани с покръстването на бъл-
гарите (т.нар. Фотиева схизма). Това позволило на 
папа Адриан да се опита да засили своето влияние 
в Централна Европа, измествайки Византия. Тъй 
като Константин-Кирил починал на 14 февруари 
869 г., папата поставил Методий за архиепископ на 
Моравия и Панония в качеството му на специален 
папски пратеник при тамошните славянски наро-
ди. По този начин тези области били откъснати от 
диоцеза на баварските епископи. 

24 МАЙ



 Списание на БАН  7  3/2021

Германците незабавно и остро реагирали на 
това решение и петнадесетте години на Методие-
вия епископат – от 870 до 885 г., били изпълнени 
с непрестанни борби за защита на славянската 
литургия и на независимостта на Моравска-
та църква. След смъртта на Методий на 6 април 
885 г. немското духовенство бързо се справило с 
привържениците на славянската кауза в Моравия. 
Новият папа Стефан V, утвърден на поста си през 
септември 885 г., разчитал много на германския 
крал при закрепването си на престола. На същото 
разчитал и новият моравски княз Светополк (870 – 
894), детронирал чичо си Ростислав с помощта на 
германски наемници. 

При тези обстоятелства, в кратки срокове Кири-
ло-Методиевото дело в Моравия и Панония било 
почти напълно унищожено. Някои от Кирило-Ме-
тодиевите ученици и помощници били ликвидира-
ни, други били продадени в робство, а една част 
намерили убежище в съседна България. Това било 
ново и този път успешно начало на славянската 
просвета и богослужение. Някои наричат тези съ-
бития пренасяне на Кирило-Методиевото дело в 
средновековна България, но по същество те пред-
ставляват негово спасяване. 

Процесът на разпространение на славянската 
писменост и богослужение в българските земи и 
възникването на старобългарския книжовен език и 
християнска култура е уникален в много отноше-
ния. Преди всичко този процес не бил обременен с 
политическата корист на византийската политика 
или на папските претенции за вселенско господ-
ство. Този процес не бил възпрепятстван нито от 
Българската църква, нито от светската власт. Тък-
мо обратното: когато научил, че Кирило-Методи-
евите ученици и сами вече опитни учители – Кли-
мент, Наум и Ангеларий, са намерили убежище в 
българската провинциална столица на Дунава – 
Белград, княз Борис Първи „горещо благодарил на 
Бога, че изпратил такива свои служители за благо-
детели на България и че го дарил с такива учители 
и устроители на вярата“.

Пристигането на прогонените от Моравия Ки-
рило-Методиеви ученици не било изненада за княз 
Борис. Българските дипломати редовно информи-
рали владетеля за разпространението на славян-
ската писменост в Централна Европа и за напрег-
натото външно и вътрешнополитическо положе-
ние в Моравия и Панония. Затова князът навреме 
инструктирал своите наместници в пограничните 
с моравската държава области, че желае да приеме 
в двореца си бягащите от Моравия Кирило-Мето-
диеви ученици. А това желание е лесно обяснимо 
в контекста на проникващото след покръстването 
византийско културно и политическо влияние, за-
плашващо независимото развитие на средновеков-
ната българска държава.

Когато тримата скъпи гости пристигнали в сто-
лицата Плиска, княз Борис ги посрещнал както 
подобава на „хора, велики и близки до Бога“. За 

да могат изцяло да се отдадат на своя духовен под-
виг, князът им осигурил отлични условия за рабо-
та, „понеже знаел, че и най-малката телесна грижа 
отклонява разсъжденията на ума и до голяма сте-
пен отнема времето, посвещавано на Бога“. След 
внимателно обмисляне било решено да се създа-
дат две просветно-книжовни средища: в столицата 
Плиска (пренесено по-късно в новата Цар-Симео-
нова столица Преслав) и в най-югозападната бъл-
гарска провинция Кутмичевица, чийто главен град 
се казвал Девол – недалеч от Охрид. 

В двете първи огнища на българската просве-
та – Плисковско-Преславското и Деволско-Охрид-
ското, за няколко години били подготвени хиляди 
ученици. Те владеели славянското писмо, разпола-
гали със славянски богослужебни книги, умеели 
да служат с тях в църква и били способни да обу-
чават и други българи, задуващи за просвета. 

Така средновековна България спасила от за-
брава делото на братята Кирил и Методий и по-
ставила нетленните основи на старобългарската 
книжовност и християнска култура. България се 
превърнала във водещ културен център на сред-
новековна Европа. Въоръжена с този духовен щит, 
българската нация се запазила през вековете на 
чуждо господство, превръщайки делото на Кирил 
и Методий в химн и знаме на своето Възраждане. 
Така споменът за делото на славянските първоучи-
тели достигнал до наши дни, за да получи своята 
достойна оценка от научната общност по света, 
както и с обявяването през 1980 г. от папа Йоан-
Павел ІІ на двамата братя за небесни съпокрови-
тели на Европа.

Връщаме се отново в днешния ни ден на това 
значимо за българската наука и просвета търже-
ство. Тази над 100-годишна сграда на Българската 
академия на науките неведнъж е ставала свидетел 
на похвални слова за славянските първоучители 
Кирил и Методий и техните ученици, разпрос-
транили славянската писменост в средновековна 
България. Част от академичната общност са били 
най-изтъкнатите български познавачи на Кирило-
Методиевото дело, сред които Симеон, митропо-
лит Преславски и Варненски, Александър Теодо-
ров-Балан, Васил Златарски, Иван Снегаров, Емил 
Георгиев, Петър Динеков, Димитър Ангелов и 
много други.

Почетен член на Българското книжовно дру-
жество – днес Българска академия на науките, е 
бил и инициаторът за превръщането през 1851 г. 
на 24 май (11 май по стар стил) в празник на бъл-
гарските училища – Найден Геров. Редовен член 
на Българското книжовно дружество е бил и авто-
рът на безсмъртния всеучилищен български химн 
„Върви, народе възродени“ – Стоян Михайловски.

Затова не е незаслужено мястото, на което бъл-
гарската академична общност се нарежда в отбе-
лязването на празника – и в преносния, и в прекия 
смисъл на думата, когато академиците, член-ко-
респондентите и останалите учени от БАН поте-

24 МАЙ 
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глят на тържествено шествие към паметника на 
нашите първоучители.

Ние, учените от Българската академия на нау-
ките, помним и следваме заветите на Кирил и 
Методий. Оставаме верни на техния достославен 
завет, за да можем с чисто сърце на техния праз-

ник да кажем, да изрецитираме или да изпеем без-
смъртните стихове на Стоян Михайловски:

Бъдете преблагословени, о, вий, Методий и Ки-
рил,

отци на българското знанье, творци на наший 
говор мил!

НОСИТЕЛИ НА НАГРАДАТА „ПИТАГОР“ 

В празничния ден на просветата и културата 24 
май бяха раздадени наградите за съществен при-
нос в областта на науката „Питагор“. Официална-
та церемония беше предавана по Българската на-
ционална телевизия.

Гост на церемонията беше проф. Николай Ден-
ков, член-кореспондент на БАН и министър на об-
разованието и науката, който произнесе поздрави-
телна реч.

С наградите на министъра на образованието и 
науката за принос в науката „Питагор“ се удостоя-
ват български учени и научни колективи.

Наградите са една от основните дейности в На-
ционалната стратегия за развитие на научните из-
следвания 2017 – 2030 за стимулиране на учените 
към значими научни постижения и реализация на 
резултатите от фундаменталните и приложни на-
учни изследвания. От 2003 г. Министерството на 
образованието и науката връчва отличия на учени, 
научни колективи и организации за постижения в 
областта на науката и технологиите, определени 
от авторитетно жури, съставено от предишни но-
сители на наградата.

Авторитетното жури с председател проф. Кос-
тадин Костадинов отличи ярки личности, млади 
таланти, добри екипи в областта на науката в общо 
6 категории.

Трима учени от Българската академия на науки-
те бяха отличени с наградите за съществен принос 
в областта на науката „Питагор“ 2021. 

Голямата награда „Питагор“ за млад учен 
получи д-р Венелин Тодоров, който е главен 
асистент в Института по математика и инфор-
матика при БАН. Той работи активно в области 
като квантова механика, изкуствен интелект, фи-
нансова математика, екология и други. Постиже-
нията му са свързани с приложение на математика-
та в други науки, математическо информационно 
моделиране, както и моделиране на сложни систе-
ми. 

Заради силната конкуренция тази награда бе 
връчена на двама млади учени – д-р Венелин То-
доров и Мария Ивановска.

С награда „Питагор“ за научен пробив бе 
отличена Светла Данова, професор и ръково-
дител на лаборатория „Микробна генетика 
на млечнокисели бактерии и пробиотици“ в 
Института по микробиология при БАН, член 
на международната мрежа на института „Пас-
тьор“, Париж. Откритията на проф. Данова ни 
дават възможност не само да запазим вековните 
си традиции, гарантирали здраве и дълголетие на 
поколения българи, но и да създадем цяла нова 
палитра от лечебни профилактични и здраво-
словни съставки в препарати и хранителни до-
бавки. 

Голямата награда „Питагор“ за цялостен 
принос в развитието на науката бе връчена на 
проф. дхн Людмил Антонов от Института по 
електроника при БАН. Той работи в областта на 
молекулярната спектроскопия, използвана за бърз 
контрол на храни, напитки и етерични масла, сухи 
дроги и лекарствени средства. Тези системи за 
анализ и контрол са използвани за експресен не-
деструктивен анализ на сушени български билки, 
български вина и ароматични продукти от българ-
ската маслодайна роза. Проф. Антонов е разрабо-
тил уникална методология за анализ на сложни 
равновесни системи с приложение при дизайна на 
нови функционални материали във високите тех-
нологии със създаването на нови биологично ак-
тивни молекули.

24 МАЙ 
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НАУЧЕН ДЯЛ1

Наталия А. Килифарска
ПРЕДСКАЗУЕМИ ЛИ СА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ?

1 В рубриките „Научен дял“, „Интервюта“, „Национал-
ни и международни научни прояви“, „Международно 
научно сътрудничество“ и „Представяме Ви“ отразява-
ме дейността на Института за изследвания на климата, 
атмосферата и водите, създаден през 2018 г.

УВОД

Успешното предсказване на бъдещите промени 
в климатичната система на Земята зависи както от 
доброто познаване на факторите, определящи тези 
промени, така и от тяхната еволюция във времето. 
Схващането за определящата роля на постоянно 
растящите емисии на парникови газове (продукт 
на индустриалното човешко общество) придоби 
изключителна популярност през последните 3 – 4 
десетилетия. Една от основните причини за на-
лагането на тази концепция е рязкото нарастване 
съдържанието на въглероден диоксид (СО2) в ат-
мосферата през втората половина на ХХ в., съпът-
ствано от подобен ръст на приземната температу-
ра (фиг. 1). 

Внимателният анализ на фиг.1 разкрива обаче, 
че за разлика от монотонно растящата концентра-
ция на СО2, в кривата на глобалната температура 

се наблюдават периоди на временни понижения (в 
началото на ХХ в. и през 70-те години), както и 
температурна „пауза“ (в началото на ХХІ в.). Тези 
особености подсказват, че дългопериодичните из-
менения в приземната температура са резултат от 
комплексното въздействие на множество фактори. 
Следователно прогноза на климатичните характе-
ристики, базирана основно върху приноса на СО2, 
може да се отклонява съществено от реалността 
в определени моменти. Този извод се потвърж-
дава и от факта, че преобладаващата част от най-
добрите съвременни климатични модели не са в 
състояние да моделират нелинейните особености 
в еволюция та на глобалната температура [1].

РЕГИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ
НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

От друга страна, измененията на климатичната 
система във времето са нехомогенно разпределени 
в пространството. Илюстрация на тази особеност 
е представена на фиг. 2, включваща карта на тем-

Фиг. 1. Изменение на глобално усреднената температура 
на Земята в периода 1850 – 2020 г. по данни на Универ-
ситета в Източна Англия (https://crudata.uea.ac.uk/~timo/
diag/tempdecadeblocks.htm). Средногодишните стойно-
сти на температурата са представени с червени квад-
ратчета, а изгладените стойности на температурата (с 
10-годишен плъзгащ се прозорец) – с дебела червена 
линия. За сравнение е показано изменението с времето 
на съдържанието на CO2 в атмосферата (черната кри-
ва), по данни от сондажни ядки от ледници в Източна 
Антарктика (Law Dome DE08, DE08-2, and DSS; https://
cdiac.ess-dive.lbl.gov/trends/co2/lawdome-data.html)

Фиг. 2. Пространствено разпределение на разликата в 
зимните температури между първите десетилетия на 
ХХ и ХХІ в. по данни на реанализа ERA 20С
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пературните различия между първите десетилетия 
на ХХ и ХХІ в. 

Прави впечатление, че ръстът на средно зимните 
температури за изминалите 110 години е най-силен 
в Южния океан (в близост до бреговете на Антар-
ктида), както и в Североизточна Канада и Арктика. 
В останалите части на планетата превишението на 
зимната температурата, над стойностите ѝ в начало-
то на ХХ в., е минимално. В някои региони на пла-
нетата се наблюдава дори слабо температурно пони-
жение в първата десетилетка на ХХІ в., независимо 
от постоянно нарастващата концентрация на парни-
кови газове. Следователно приземната температура 
не само, че не следва строго тренда на нарастване 
на СО2 (виж фиг. 1), но изглежда, че „глобалното 
затопляне“ е по-скоро резултат от повишаване на 
температурата в определени региони на планетата. 
И тук възниква въпросът кои са причините за не-
хомогенната реакция на климатичната система, на 
нарастващата концентрация на парникови газове? 
– при положение, че на климатични времеви скали 
газовете от антропогенните емисии са практически 
хомогенно разпределени в тропо сферата, благодаре-
ние на атмосферната циркулация. 

ПРИЧИНИ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ
ОСОБЕНОСТИ НА КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ
Ролята на климатичните моди

Според голяма част от учените регионалните 
особености в климатичните промени са резултат 
от влиянието на регионалните климатични моди2, 
модифициращи реакцията на климатичната систе-
ма на антропогенното въздействие [2]. Основният 
проблем на такова обяснение е неяснотата по от-
ношение на причините, обуславящи дългоперио-
дичните вариации на климатичните моди. 

Според някои автори последните са резултат от 
обмена и преразпределението на енергия между 
атмосферата и океана, водещи до трансформация-
та на атмосферните късопериодични колебания в  
дългопериодични изменения на температурата на 
океанската повърхност (благодарение на огромния 
топлинен капацитет и инерцията на океана). 

Това разбиране обаче не обяснява нито различ-
ните прояви на климатичните режими [2], нито 
пък техните дългопериодични вариации. Неспо-
собността на съвременните климатични модели да 
моделират атмосферните климатични моди [4, 5] е 
допълнителна индикация за непознаването на фак-
торите и механизмите, формиращи регионалната 
изменчивост на климата.

Въздействия на външни
за климатичната система фактори

Според други автори съществуването на регио-
нално устойчиви климатични структури e резултат 
от въздействието на външни за климатичната сис-

тема фактори – например вариациите в слънчевата 
активност [6 – 11]. Слабостта на тази хипотеза е в 
липсата на механизъм, свързващ изменчивостта на 
Слънцето с тази на климатичните моди. Директна-
та връзка очевидно трябва да бъде изключена, по-
ради незначителната амплитуда в изменението на 
излъчваната от Слънцето електромагнитна радиа-
ция между слънчев минимум и слънчев максимум 
– от порядъка 0,07 % в рамките на 11-годишния 
слънчев цикъл и ~0,2 % на времеви скали от поря-
дъка на столетия [12]. 

Тук трябва да отбележим, че цикличността в 
слънчевите вариации е свързана най-вече с проме-
ни в слънчевото магнитно поле (транспортирано от 
слънчевия вятър до всяка точка на хелиосферата). 
По този начин промяната в интензитета и направле-
нието на хелеомагнитното поле модулира потока на 
високоенергетичните частици, достигащи до грани-
цата на хелиосферата (известни като галактически 
космични лъчи – ГКЛ). Така например в години на 
слънчев максимум само малка част от ГКЛ са в със-
тояние да преодолеят силното хелиомагнитно поле, 
в резултат на което потокът частици, достигащи до 
Земята, е силно редуциран. Обратно, в години на 
слънчев минимум голяма част от ГКЛ преодоляват 
бариерата на слабото слънчево магнитно поле и до 
Земята достигат много повече частици (виж фиг. 3). 
Този факт e предпоставката за раждането на хипо-

НАУЧЕН ДЯЛ

2 Устойчиви във времето пространствени структури с 
поне два свързани центъра на действие [3]. Влиянието 
на климатичните моди върху метеорологичното време 
и климата се осъществява в различни пространствени 
и времеви мащаби.

Фиг. 3. Месечни стойности на слънчевите петна (синя-
та крива) и ГКЛ (червената крива), измерени в периода 
1958 – 2017 г. Данните за слънчевите петна са от меж-
дународния център за данни SILKO (Sunspot Index and 
Long-term Solar Observations, Brussels), а данните за ГКЛ 
– от електронния монитор в ИЗМИРАН (Институт зем-
ного магнетизма, йоносферы и радиоволн, Троицк, РАН)
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тезата, според която посредникът, синхронизиращ 
измененията на климата с тези на слънчевото маг-
нитно поле, е потокът на ГКЛ, проникващи в земна-
та атмосфера [13, 14].

Анализът на енергията, внасяна от ГКЛ в ат-
мосферата на Земята, показва обаче, че нейното ко-
личество е незначително в сравнение с енергията 
на климатичната система. Това предполага, че ако 
ГКЛ влияят върху климатичните промени, то това 
влияние не е директно енергетично въздействие, а 
опосредствено – т.е. с помощта на други фактори. 
В края на ХХ в. се наблюдава „бум“ в създаване-
то на хипотези, предлагащи различни индиректни 
механизми на влияние на ГКЛ върху климата [15 
– 18]. Най-известната от тях обаче т. нар. „облачна“ 
хипотеза бе опровергана от серия експерименти 
в ЦЕРН3, организирани от международен екип от 
учени с цел моделиране на влиянието на различни 
агенти върху формирането на облачната покривка 
[18]. Подобна е съдбата и на останалите хипотези 
[19]. Следователно въпросът за механизма на пред-
полагаемото влияние на ГКЛ върху климатичните 
променливи е все още неизяснен.

Свидетелства за наличието на връзка между
галактическите космични лъчи и климата

От друга страна, съществуват множество инди-
кации за наличие на връзка между ГКЛ и клима-
тичните променливи [20 – 23]. Един такъв пример 

е показан на фиг. 4, представяща пространственото 
разпределение на корелацията на ГКЛ с темпера-
турата на въздуха на 2 m над земната повърхност и 
налягането на морско ниво. 

Прави впечатление, че независимо от практи-
чески хомогенния поток енергетични частици, 
пристигащ на границата на земната магнитосфе-
ра, силата на свързаност на ГКЛ с температурата 
и налягането е неравномерно разпределена по 
земната повърхност. Интересно е да се отбеле-
жи, че най-високите корелационни коефициенти 
между ГКЛ и температурата се наблюдават в „го-
рещите точки“ на планетата, а именно – Южния  
океан и Североизточна Канада (сравни с фиг. 2). 
Отрицателният знак на корелацията показва, че 
отрицателният тренд, наблюдаван в количество-
то постъпваща космична радиация през ХХ в., 
съответства на нарастване на приземната темпе-
ратура – особено силно изразено в Южното по-
лукълбо.

За разлика от температурата, чиято корелация с 
ГКЛ е навсякъде отрицателна, ковариацията меж-
ду ГКЛ и налягането е синфазна в преобладава-
щата част от земната повърхност. Единствено в 
района на 30° северна и 50° южна ширина се за-
белязват две ивици с отрицателни корелационни 
коефициенти (фиг. 4б). Обяснение на причините 
за наблюдавания асиметричен отговор на клима-
тичната система на измененията в потока ГКЛ е 
предложено в следващия параграф.

НАУЧЕН ДЯЛ

3 Лаборатория за фундаментални изследвания в Же-
нева, Швейцария, носеща името на Европейския съвет 
за ядрени изследвания – основан през 1952 г. с цел съз-
даването на организация за фундаментални физически 
изследвания на световно ниво.

Фиг. 4. Корелационни карти на галактическите космични лъчи с температурата на въздуха на 2 m над зем-
ната повърхност (вляво) и с налягането на морското ниво (вдясно), изчислени за периода 1900 – 2010 г. 
Използвани данни: ERA 20C  и палеореконструкция на ГКЛ [24]
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МЕХАНИЗЪМ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
НА ГАЛАКТИЧЕСКИТЕ КОСМИЧНИ
ЛЪЧИ ВЪРХУ КЛИМАТА
Влияние на ГКЛ върху озона в ниската
стратосфера

Нехомогенният отговор на климатичната сис-
тема на измененията в потока космическа радиа-
ция предполага и нехомогенно пространствено 
разпределение на въздействащия фактор. Но 
потокът ГКЛ, пристигащ на горната граница на 
атмосферата в първо приближение, е хомогенно 
разпределен в околоземното пространство. При 
навлизането в земната магнитосфера обаче енер-
гетичните частици (~90 % от които са протони) 
започват да изпитват влиянието на земното маг-
нитно поле. Най-енергичните от тях успяват да 
го преодолеят и да проникнат в дълбоките слоеве 
на атмосферата, предизвиквайки порой от йони 
и елементарни частици – продукт от йонизаци-
ята на атмосферните съставящи и разпадането 
на атомните ядрата. По-малко енергетичните 
ГКЛ биват захванати от геомагнитното поле, за-
пълвайки т.нар. радиационни пояси на Земята. 
Под въздействието на слънчевия вятър, както и 
поради съществуващи неустойчивости в магни-
тосферата, тези частици успяват да се освободят 
от магнитния „капан“, и навлизайки в ниските 
слоеве на атмосферата, създават лавини от йони 
и елементарни частици [25]. Максимумът на вто-

ричната йонизация, създаден в ниската атмосфе-
ра под въздействието на първичните ГКЛ и час-
тиците от радиационните пояси, е известен като 
максимум на Регенер–Пфотсер. 

Нашите изследвания показаха, че нееднород-
ностите в геомагнитното поле пораждат съответни 
нееднородности в разпределението на йонизацията 
в максимума на Регенер–Пфотсер [19]. Освен това, 
подробният анализ на възможните йонно-молеку-
лярни реакции, индуцирани от нискоенергетични 
електрони, откри съществуването на автокаталити-
чен цикъл за производство на озон в ниската стра-
тосфера [25]. Следователно нееднородното разпре-
деление на йонизацията в максимума на Регенер–
Пфотсер се „проектира“ върху концентрацията на 
озона в ниската стратосфера, благодарение на този 
допълнителен източник на озон. 

Илюстрация на ковариацията на ГКЛ и озона на 
70 hPa е представена на фиг. 5. 

Вижда се, че с изключение на средни ширини, 
отслабването на потока ГКЛ е съпроводено с на-
маляване на озона в ниската стратосфера. На сред-
ни ширини, които са под влиянието на захванатите 
в  радиационните пояси частици, се наблюдава об-
ратната тенденция – повишаване на плътността на 
озона. Тази необяснима на пръв поглед особеност 
се дължи на факта, че „изваляването“ в атмосфе-
рата на заловените от геомагнитното поле частици 
е правопропорционално на слънчевата активност 
(и респективно обратно пропорционално на ГКЛ). 
Сравнението с фиг. 4б показва, че подобна особе-

НАУЧЕН ДЯЛ

Фиг. 5. Пространствено разпределение на корелацията между ГКЛ и озона на 70 hPa, статистически значима на 
ниво 95 %, получена за периода 1900 – 2010 г.
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ност се забелязва и в корелационната карта на ГКЛ 
с налягането. Този резултат подсказва, че проме-
ните в концентрацията на озона в ниската страто-
сфера намират директно отражение в стойностите 
на налягането на морско ниво.

Влияние на озона върху влажността
в близост до тропопаузата

Способността на озона да поглъща ултравиоле-
товата част от слънчевия спектър определя ролята 
му на активен газ в радиационния баланс на Земя-
та. Следователно вариациите на озона в близост до 
тропопаузата влияят върху температурата в този 
височинен интервал. Промените в температурата 
от своя страна влияят върху стабилността на ат-
мосферата, а следователно и върху атмосферната 
влажност в близост до тропопаузата [25]. Така на-
пример намаляването на концентрацията на озо-
на води до охлаждането на тропопаузата, което е 
съпроводено с дестабилизация на високата тро-
посфера и нарастване на възможността за износ 
на по-влажни въздушни маси във височина. Ов-
лажняването на високата тропосфера пък води до 
усилването на парниковия ефект и повишаването 
на приземната температура [26]. Обратно, увели-
чаването на плътността на озона в ниската стра-
тосфера стабилизира въздушните маси в областта 
на тропопаузата, последвано от постепенното им 

изсушаване, отслабване на парниковия ефект и ох-
лаждане на приземната температура [25].

Илюстрация на свързаността между ГКЛ, озона 
на 70 hPa и водната пара на 150 hPa през зимата е 
представена на фиг. 6. 

Забележително е доброто съответствие меж-
ду зоните на силна свързаност на озона с ГКЛ и 
с водната пара на 150 hPa. Този резултат е добра 
индикация за валидността на предложения от нас 
механизъм за влиянието на ГКЛ върху приземната 
температура и налягане [25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прогнозирането на бъдещите изменения на 
климата е трудна и към настоящия момент непо-
стижима задача. Многобройни са индикациите за 
неспособността на най-добрите съвременни кли-
матични модели да описват адекватно както не-
линейните и нестационарни вариации на глобал-
ния климат [1], така и регионалните особености 
на климатичните промени [2, 4, 5]. Причините 
за това състояние на нещата са многобройни, но 
най-важната от тях е недостатъчното познаване 
на факторите, влияещи върху климата, както и на 
измененията им във времето и пространството. 
Рязкото повишаване на приземната температура 
във втората половина на ХХ в., което е в много 

НАУЧЕН ДЯЛ

Фиг. 6. Стереографска проекция на корелациите на зимния озон на 70 hPa с галактическите космични лъчи (цвет-
ната защриховка) и специфичната влажност на 150 hPa (белите линии) – представени за Северното (ляв панел) и 
Южното (десен панел) полукълбо
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добро съответствие с нарастващата концентрация 
на парникови газове, наложи схващането за доми-
ниращата роля на антропогенния фактор в затоп-
лянето на климата на ХХ и ХХІ в. Обаче внима-
телният анализ на други възможни въздействия, 
с помощта на нелинейни статистически методи, 
разкрива  съществуването на алтернативни обяс-
нения на глобалното затопляне [25, 27]. От друга 
страна, регионалните особености в изменение-
то на климата на планетата (т.е. съществуването 

на горещи, студени и неутрални точки) поставят 
много остро въпроса за факторите и механизми-
те на въздействие, водещи до регионализация на 
климатичните промени. 

В този аспект изследванията на ИИКАВ–БАН 
откриват нови перспективи за изясняването на 
процесите, които са в състояние да обяснят както 
положителния тренд на глобално усреднената тем-
пература на планетата, така и регионалните особе-
ности в съвременните климатични промени.
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НАУЧЕН ДЯЛ

Natalya A. Kilifarska
ARE CLIMATIC VARIATIONS PREDICTABLE?

(A b s t r a c t)
The regional and global comparison of 

palaeoclimatic reconstructions with the contemporary 
“state of the arts” models’ predictions reveals 
the inability of the latter to describe accurately 
multidecadal and centennial climate variations, as 
well as their regional specificity. The reasons for 
models deficiency could be different – i.e. inaccurate 
description of forcing factors or inadequate knowledge 
about the mechanisms of their influence on climate, 
the lack in climate models of some important 
feedback mechanisms, insufficient accuracy of 

initial conditions, inadequate modelling of climatic 
internal variations, etc. In this paper we show that 
spatial-temporal variations of the lower stratospheric 
ozone – initiated by the corresponding variability of 
the galactic cosmic ray flux – could be a reasonable 
explanation of the reduced models’ ability to simulate 
the long-term climate variations and their specific 
regional characteristics.
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climatic models
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Калоян Иванов
ЛОКАЛНА КЛИМАТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СОФИЯ
ВЪЗ ОСНОВА НА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ГРАДСКИЯ ЛАНДШАФТ

УВОД

Институтът за изследвания на климата, атмо-
сферата и водите при Българската академия на 
нау ките (ИИКАВ–БАН) участва в Националната 
научна програма „Млади учени и постдокторанти“ 
като получи възможност за реализация на пост-
докторантски проект в научната област „Околна 
среда и геонауки“ със заглавие „Локална клима-
тична класификация на град София въз основа на 
геопространствена информация за градския ланд-
шафт“ (Local Climate Classification of Sofia City 
on the base of geospatial information for the Urban 
Landscape). Основната цел на проекта е да проу-
чи и класифицира локалните климати в София въз 
основа на климатични данни и градското земно 
покритие, направено по уникална за българската 
столица методология. Съществуващите в Бълга-
рия проучвания, ориентирани към градския кли-
мат, не дават научна представа за локалните кли-
матични особености на кварталите в София, как-
то и класификациите на земното покритие, които 
се използват от години, обикновено не отразяват 
градските особености и тяхната връзка с градска-
та климатология. Конкретните цели за изпълнение 
на проекта са събиране и анализ на съществува-
щите климатични данни за София за съвременен 
период от дистанционни наблюдения, метеороло-
гични станции, градска наука и други и създава-
не на база данни, която трябва да се използва при 
класификацията на локалните климати в столица-
та; разработване на методология за градско земно 
покритие в София, която да послужи за основа на 
класификация на градския климат; класификация 
на локалните климати в столицата въз основа на 
климатичните данни и земното покритие.

АКТУАЛНОСТ И ПРОБЛЕМАТИКА, 
ПРЕДСТАВЕНИ В ПРОЕКТА

Градският ландшафт обикновено се изгражда от 
почти случайни, предимно политически и социал-
но-икономически процеси, които формират облика 
му. Пренебрегването на климатичните особености 

при градското планиране, от една страна, е свър-
зано с относително младата наука „градска кли-
матология“, а от друга, с липсата на комуникация 
между специалистите по градска климатология и 
урбанистите. В днешно време всички сме изпра-
вени пред голямо разрастване както на световно-
то население, така и на процесите на урбанизация. 
Градовете трябва да бъдат добре планирани, за да 
оптимизират ландшафта на градската среда. Из-
следванията на градския климат са от съществено 
значение за това планиране [1]. Градската климато-
логия е интердисциплинарна наука, която препли-
та множество клонове на знанието като метеороло-
гия, урбанизъм, икономика, екология, географски 
информационни системи (ГИС) и др. Оценката на 
значението на градските изследвания в България 
тепърва ще набира популярност с оглед на про-
блемите с качеството на въздуха и последиците 
за здравето на хората в градската среда. Градска-
та климатология е клон на общата климатология, 
който изследва многогодишните взаимодействия 
между атмосферата и урбанизираните територии. 
Градският климат може да се определи като „най-
антропогенния“ тип климат, тъй като въздействи-
ето на човешката дейност върху климата, особено 
по време на засилена индустриализация и урбани-
зация, е много характерно [2]. При изследване на 
проучванията на градския климат Stewart [3] осъз-
нава, че повече от 3/4 от световната научна лите-
ратура, занимаваща се с проблемите на градския 
топлинен остров, не предоставя никаква подробна 
информация за местоположението на измервател-
ните станции или земното покритие. Повечето из-
следователи просто се позовават на конвенционал-
ните градски и селски класификации, за да опишат 
местните ландшафти и местоположения [4]. През 
ХХІ в. мащабната глобална тенденция е за мигра-
ция на населението към градовете. Изследването 
на връзката между градската климатология, град-
ската екология и градското развитие е от съществе-
но значение за бъдещето на градовете и качеството 
на живот на хората, живеещи в тях.

Градският климат в София не е изследван досе-
га, както не е правено и подробно класифициране 
на локалните столични климати. Някои особено-
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сти на климата в София са проучени от гледна точ-
ка на макроклиматологията [5 – 8], както и чисто 
метеорологични изследвания [9], но не и типично 
мезоклиматично проучване и райониране на мест-
ния климат. Основната причина за липсата на по-
добни изследвания винаги е била недостатъчната 
гъстота на метеорологичната мрежа в столицата. 
Необходимостта от настоящото проучване ще 
помогне за нуждите на градоустройството и ще 
допринесе за стратегията за справяне със замър-
сяването на атмосферния въздух. Формирането 
на местни климатични зони ще покаже къде град-
ската морфология има най-голямо влияние върху 
местните климатични особености, връзката му 
с екологичната ситуация в София и здравето на 
хората. Проблемите на София с атмосферното за-
мърсяване са особено популярни през последните 
години. Създадоха се различни мрежи на град-
ската наука – метеорологични и мониторингови 
станции за измерване концентрациите на фини 
прахови частици (ФПЧ10, фиг. 1), които могат да 
се използват с успех при изследването на редица 
градски показатели, необходими за изготвяне на 
стратегия за справяне с изменението на климата, 
планирането и устойчивото развитие.

Атмосферното замърсяване в Софийската кот-
ловина има пряка връзка с различните столични 
локални климати, тъй като атмосферните замърси-
тели оказват задържащо или разсейващо слънче-
вата радиация влияние върху множество от град-
ските климатични елементи на София. Урбаниза-
цията като основен фактор, влияещ върху град-
ския климат, е процес, който е неразривно свързан 

с по-голямото количество емитирани атмосферни 
замърсители. 

Друг основен фактор, влияещ върху климата в 
градската среда и атмосферното замърсяване, са 
физикогеографските условия на София. Негатив-
ните форми на релефа се характеризират с наличие-
то на температурни инверсии, които от своя страна 
допринасят за увеличаване на концентрацията на 
атмосферни замърсители, играещи ролята на по-
хлупак, непозволяващ въздушен дренаж (фиг. 2). 

Връзката между различни местни метеороло-
гични явления, породени от физикогеографското 
положение и чисто екологични явления като ан-
тропогенното замърсяване с градски емисии, е 
важно да се проучи, особено за град като София, 
който от години държи първенството за най-мръс-
на столица в Европейския съюз.

СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПРОБЛЕМ

Изследванията на градските климати започват 
и се развиват в Западна и Централна Европа. Пър-
вият труд по градска климатология в света при-
надлежи на Luke Howard [12], издаден през 1833 г. 
и описващ градските климатични условия в Лон-
дон. Малко повече от век по-късно в Германия се 
появява първият систематизиран труд по градска 
климатология, написан от бенедиктинския монах 
Albert Kratzer [13], който през 1937 г. защитава 
докторската си дисертация в Мюнхенския уни-
верситет „Лудвиг-Максимилиан“, обработвайки 
и анализирайки цялата налична климатологична 
информация за градовете в света до онзи момент. 
Друг изтъкнат представител на немската школа е 
Rudolf Geiger [14] – професор по метеорология и 
климатология, който освен с капиталния си труд 
по микроклиматология, заедно с Wladimir Köppen 
създава и най-известната и употребявана на за-
пад класификация на климатите в света, носеща 
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Фиг. 1. Мониторингови станции за измерване на ФПЧ10 
в София – жълт цвят (airbg.info), оранжев (официални 
станции ИАОС) [10]

Фиг. 2. Карта на 3D модел на релефа на Столична
община [11]
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името на двамата бележити учени. Заедно с тях, 
изявените специалисти по градска климатология 
са представени от един от най-видните климато-
лози от Германия – Helmut Langsberg [15], както и 
от учени от англо-американската климатологична 
школа – T.R.Oke [16 – 18], Grimmond и др. [2]

Chandler най-вероятно е първият изследовател 
на градския топлинен остров, който разработва 
климатична класификация на града. Той разделя 
Лондон на четири локални района, които се раз-
личават по своя климат, физиография и форма на 
сградите [19]. След него Auer [20] предлага град-
ско-селска класификация на Сейнт Луис, Мисури. 
Той разграничава 12 „метеорологично значими“ 
Land use класове в Сейнт Луис, базирани на рас-
тителната покривка в града и характеристиките 
на сградите му. Ellefsen [21] създава система от 17 
градски теренни зони (urban terrain zones (UTZs) 
от геометрията, конфигурацията на улиците и 
строителните материали на 10 американски гра-
да. Той е първият, който предлага система, която 
да представи структурата на градовете и материа-
лите, от които са изградени за нуждите на изуча-
ването на киселинните дъждове. Ключова роля в 
системата на Ellefsen е разделението на типовете 
сгради на „прикрепени“ и „отделени“ форми [19]. 
Комбинирайки методики от схемите на Auer и 
Ellefsen, Oke [22, 23] разработва опростена, но с 
широко приложение класификация на градските 
зони, за да подобри разположението на метеоро-
логичните инструменти в градска среда. Неговата 
схема разделя градския терен на седем хомоген-
ни региона, наречени „градски климатични зони“ 
(urban climate zones (UCZs), чийто обхват варира 
от полуселски до интензивно развити градове. 
Loridan and Grimmond [24] разработват „градски 
зони за характеристика на потреблението на енер-
гия“ (UZEs). Техните класове са дефинирани чрез 
прагови стойности за активни в потреблението на 
енергия зелени и застроени градски повърхности. 
Класификацията помага на специалисти, които се 
занимават с моделиране на атмосферата да разгра-
ничат градските райони с оглед на потреблението 
на енергия.

По отношение на Land cover класификациите, 
необвързани с климатични изследвания, същест-
вува разнообразие в световен мащаб. В България 
се използват най-различни, като има и собствени 
разработки, например създадената подробна обща 
база данни за земното покритие, за трансгранич-
ния район – Северна България, основана на фи-
лософията на Land Cover Meta Language – LCML 
(ISO 19144-2) и изцяло в съответствие с принци-
пите на директива INSPIRE [25]. Единствената 
ориентирана към градско изследване е обобщена-
та класификация на Ivanov [26, 27], която е приго-
дена за нуждите на изследването на климатичните 
особености и качеството на атмосферния въздух 
в Перник. Основна характеристика при повечето 
класификации е, че обикновено включват катего-

рии на градски и селски пространства, докато за 
нуждите на градските климатични изследвания е 
необходима класификация, включваща предимно 
градската морфология. Дори съществуващата в 
Германия класификация на „climatopes“, въпреки 
че е ориентирана към градски проучвания, вари-
ра много между различните градове и не може да 
обхване местните специфики на всички от тях. По-
ради тези причини е необходима нова Land cover 
класификация, специално разработена за София, 
която да бъде в полза при определянето на локал-
ните ѝ климатични характеристики. 

КРАТЪК ОБЗОР НА ПРИЛОЖЕНИТЕ
МЕТОДОЛОГИИ И ТЕХНИКИ
НА ИЗСЛЕДВАНЕ

За прилагането на изследователските методи и 
техники ще се използват дистанционни методи, 
свързани с обработката на сателитна информация 
и GIS софтуер (ArcGIS, QGiS) за пространствено-
то моделиране на климатичните и наземни данни: 

• Използване на статистически подходи за из-
числяване на осреднени характеристики на клима-
тичните елементи в София.

В проекта е включен пакет с обработването на 
климатични данни, предимно температура на въз-
духа, както и данни за качеството на атмосферния 
въздух в София. За целта се използва платформа-
та на lufdatten.info – airbg.info, откъдето се вземат 
данни за температура на въздуха и фини прахови 
частици. Обработени са данните от над 100 стан-
ции, разположени в различни части на Софийска-
та котловина. Предстои обработката на данни от 
други метеорологични мрежи на градската наука 
– Stringmeteo, AirThings, WeatherUnderground и 
други за периода 2016 – 2020 г.

• Създаване на специфична свободно достъпна 
база данни.

Достъпът до климатични данни е особено за-
труднен в Република България, което налага полз-
ването на наличните мрежи от градската наука. 
Резултатите по обработката и създаването на гео-
графски бази данни ще бъде със свободен достъп, 
на разположение на всеки, който се интересува от 
проблематиката на София.

• Обработка на сателитни изображения с висо-
ка разделителна способност:

– Селектирана е геопространствена подложка, 
по която се работи – ортофото изображение на Со-
фия;

– Установен мащаб на работа – М 1:50 000;
– Геостатистически обработен е дигиталният 

модел на релефа (DEM) в Софийската котловина;
– Направена е оценка на местоположението на 

София;
– Разработване на номенклатурата на градското 

земно покритие.
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• Прилагане на математически и пространстве-
ни методи за интерполация на изходните данни с 
цел изследване на ефектите на градския топлинен 
остров в София.

Географските информационни системи предос-
тавят големи възможности за реализация на реди-
ца геостатистически методи и пространствено мо-
делиране на географски данни. Интерполацията е 
един от подходите, при които се прилага функция, 
описваща определено ниво на достоверност на 
пространственото разпределение на стойности-

те на даден параметър по изходни масови точки 
с известни стойности и географски координати 
[28]. Съществуват редица видове пространстве-
ни интерполации – Kriging, IDW (Inverse Distance 
Weighting), Spline и други, всяка от които е прило-
жима при конкретни обстоятелства. Друг подход, 
който може да реализира достоверни геостатисти-
чески резултати в изследването на градския топли-
нен остров, е регресионният анализ. Този подход 
прави прогнози, като моделира връзката между за-
висимите и независимите променливи на околната 
среда в местата за вземане на проби и я прилага 
към локализации с липса на данни, използвайки 
известната стойност на независимите променливи 
на тези места (фиг. 3).

• Разработване на методология на Land cover 
за нуждите на градското климатично райониране.

В пространствената наука се използват различ-
ни, вече утвърдени типове земно покритие: 

– CORINE Land Cover (CLC), използвана от 
Европейската комисия и състояща се от 44 класа 
земно покритие (ниво 3) (фиг. 4);

– Land Cover Classification System (LCCS), раз-
работена от ФАО и използвана в България в перио-
да 2009 – 2010 г. (фиг. 5);

– Urban Atlas, състоящ се от 17 градски класа 
земно покритие (фиг. 6);

– Anderson Land Cover Classification System и 
др.

В проекта е заложено създаването на основи-
те за анализ на нов слой земно покритие в София, 
който ще бъде базиран на пространствен анализ 

Фиг. 3. Карта на kriging интерполация след регресионен 
анализ на прогнозни стойности на замърсяване с ФПЧ10 
в София за периода 27 – 30.03.2020 г. [10]

Фиг. 4. Карта на земното покритие в Столична община по CORINE Land Cover (CLC) [11]
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на наличните елементи на градската среда по нова 
методология. Съществуващите картографски кла-
сификации на градската морфология на София не 
показват достатъчно подробно местните специфи-
ки на градския ландшафт на българската столица, 

за да се изследват местните градски климатични 
зони. Напредъкът на изследванията на градската 
климатична карта (UCMap), макар и да са предста-
вени по света от 40 години, е нещо, което тепърва 
ще се развива в българската климатологична град-

Фиг. 6. Карта на земното покритие на София по Urban Atlas [11]

Фиг. 5. Карта на земното покритие на София по Land Cover Classification System (LCCS) [11]
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ска наука. Специфичните фактори на градския 
ландшафт, които пряко влияят на градския климат, 
не могат да бъдат изчерпателно представени от 
наличните картографски класификации. В същото 
време общият устройствен план (ОУП) на София 
е твърде подробен и неговата номенклатура му 
придава всеобхватност, която не е необходима при 
картографирането на местни климати. За бъдещи-
те изследвания на локалните климатични зони в 
София е необходим интердисциплинарен подход, 
който трябва да обедини, модифицира и създаде 
нов тип класификация на земното покритие, който 
ще послужи като основа за по-нататъшни изслед-
вания на градския климат. 

• Прилагане на програмни методи и топологич-
ни критерии за оценка на районирането на град-
ските климати в София.

Топологията представлява сложна йерархия от 
пространствени взаимовръзки между обектите. 
По отношение на площните обекти в ГИС, какви-
то се явяват слоевете земно покритие на София, 
се прилага т.нар. полигонова топология. Тя може 
да бъде представена в табличен вид, където се за-
писват резултатите от топологичните критерии за 
взаи мовръзка между векторните данни – пресича-
не на линиите във вертекси, липса на припокри-
ване на границите на полигоните, „съседство“ на 
полигоните и пр. Оценката на районирането ще се 
осъществи чрез пространствено запитване, бази-
рано на топологични връзки – чрез система за уп-
равление на бази данни. 

Интердисциплинарността на изследванията в 
този проект се обуславя от нуждите на градското 
климатично проучване и е съобразено със светов-
ните и европейските практики. 

НАУЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ
И ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Реализацията на проект „Локална клима-
тична класификация на град София въз основа 
на геопространствена информация за градския 
ландшафт“ дава възможност да се повиши про-
фесионалната квалификация на постдокторанта 
в областта на околната среда и геонауките (град-
ската климатология), геоинформатиката и гео-
статистическите модели в ГИС среда. Научните 
резултати, очаквани в този проект, са обвърза-
ни, от една страна, с достигането до нови, под-
робни знания за разпределението на локалните 
климати в София, а от друга, с разработването 
на методология за градско земно покритие (land 
cover), съобразено с нуждите на градското кли-
матично райониране. Приложният характер на 
настоящото изследване ще бъде от важно зна-
чение при проектантски проекти, вземащи ре-
шение за подходяща конструкция на сградите, 

терените със зелени площи и други с оглед да 
се предостави оптимален комфорт и социално-
икономическо изпълнение. Оптимизирането на 
„вътрешния“ климат е една от най-важните за-
дачи за архитектите. Това зависи от знанията за 
„външния“ климат в градска среда, чиито ефек-
ти оказват влияние на околната среда. Самият 
строеж на нова сграда от своя страна повлиява 
на микроклимата в дадения район, а планирането 
на града влияе върху цялостния мезоклимат. Раз-
личието сред локалните климати дава представа 
за по-топлите райони в града, където топлинният 
стрес може да доведе до сериозен биоклиматичен 
дискомфорт на обитателите му, както и до по-ви-
соки изисквания за електроенергия, свързана с 
по-голямото използване на климатична техника. 
Пространственият анализ на локалните климати 
в София ще спомогне за по-ефективното плани-
ране и устойчивото развитие на града. Земното 
покритие е методическата база за изследване на 
градските ландшафти. Тъй като земното покри-
тие отразява структурите на човешкото придоби-
ване на пространство, всяко оползотворяване е 
предопределено да служи на основата на еколо-
гична физическа категоризация и природозащит-
ни стратегии в градското местообитание на чо-
века. Изследванията на градския климат са едни 
от най-ефективните подходи към екологичната 
система на града [29]. Изучаването, разбиране-
то и параметризирането на локалните климати в 
София са от интерес не само за българската сто-
лица, но и за всички останали по-големи градове 
в България. Резултатите от това изследване могат 
да послужат за основа, от която да се започне с 
изследването на локалните климати и в други ур-
банизирани територии в страната.  По същност-
та си изследването ще бъде първото в научната 
история на България и ще попълни значителната 
липса на подобни проучвания у нас. Получени-
те резултати могат да послужат за основа на по-
нататъшна научна дейност или за прилагане на 
сходни подходи в научната дейност на специа-
листи по градски климат, ГИС, геоурбанистика, 
ландшафтна екология и др.
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LOCAL CLIMATE CLASSIFICATION OF SOFIA CITY BASED
ON GEOSPATIAL INFORMATION FOR THE URBAN LANDSCAPE

(A b s t r a c t)
The dynamically developing urbanization 

processes and changes in the urban environment 
in the city of Sofia in recent decades have led to 
increased demands on the urban lifestyle. Urban 
climatology, air quality and urban planning are at 
the heart of the relationship between the natural and 
socio-economic nature of urban areas. The complex 
researches of these processes in the Bulgarian 
capital are necessary according to the demographic 
growth and the needs for refinement of the decisions, 

connected with the air pollution and the various 
harmful consequences for the health of the people, 
distinctive for the modern urban way of life. The 
postdoctoral project “Local climate classification 
of Sofia City on the base of geospatial information 
for the urban landscape” will help to analyze the 
mechanisms in this direction.
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Дамян Барантиев
ВЕРТИКАЛНА СТРУКТУРА НА АТМОСФЕРАТА В ЧЕРНОМОРСКА 
КРАЙБРЕЖНА ЗОНА ЧРЕЗ ДИСТАНЦИОННИ ИЗМЕРВАНИЯ 

УВОД

Подкрепяща мярка в изпълнение на Национал-
ната стратегия за развитието на научните изслед-
вания в Република България 2017 – 2030 (НСРНИ), 
насочена към млади учени и постдокторанти, беше 
въведена от Министерския съвет (МС) на Репу-
блика България и инициирана чрез Министерство 
на образованието и науката (МОН) през 2018 г. 
Националната програма „Млади учени и постдок-
торанти“ осигурява основни месечни възнаграж-
дения на привлечени в програмата висококвали-
фицирани млади учени (до 10 години след полу-
чаване на първа магистърска степен) и постдокто-
ранти (до 5 години след получаване на докторска 
степен), като по този начин се цели осигуряване 
на качествено възпроизводство и реинтеграция на 
човешкия потенциал за научноизследователска 
работа и кариера в България. Участниците в про-
грамата се подбират на съревнователен принцип 
от различни държавни висши училища, научни 
организации и техните съвместни звена чрез чуж-
дестранни научно-експертни оценители, следвай-
ки международно признати стандарти. Един от ус-
пешно оценените проекти за постдокторанти е на 
Института за изследвания на климата, атмосфера-
та и водите при Българската академия на науките 
(ИИКАВ–БАН) в науча област „Околна среда и гео-
науки“ с под заглавие „Вертикална структура на 
атмосферата в Черноморска крайбрежна зона чрез 
дистанционни измервания и мезометеорологично 
моделиране“ (verticaL structurE of the Atmosphere 
in a Black Sea coastal zone by Remote seNsing 
mEasurements and mesometeorological moDeling) 
или накратко LEARNED. Основната цел на про-
екта е да се използва съвременна моностатична 
мултичестотна Доплерова система (SCINTEC Flat 
Array Sodar MFAS [1]) за дистанционно измерване 
на профили на вятъра и турбулентността с висока 
пространствена и времева резолюция, с помощта 
на която да се постигнат нови знания, и да се при-
добие реална представа за вертикалната структура 
на крайбрежния атмосферен граничен слой (АГС) 
при различни метеорологични условия (въздушни 
потоци с различна посока, тихо време и различни 
метеорологични явления) в района на Ахтопол. За 

специфични метеорологични ситуации (периоди) 
с достатъчна наличност на данни с дистанционни 
измервания в пространството и времето е предви-
дено валидиране на мезометеорологичния модел 
Weather Research and Forecasting (WRF) [2].

Развитието на обществото изисква от метео-
рологията все по-точни прогнози във времето и 
пространството, все по-точни данни за минали 
събития, все по-ранни предупреждения за опасни 
и екстремни метеорологични събития, все по-на-
деждни резултати от климатични модели за пла-
ниране на бъдещето на планетата и усвояване на 
нейните възобновяеми енергийни ресурси. Всички 
тези цели се постигат чрез усъвършенстването на 
числените модели за прогноза, което се определя 
от напредъка в описването на физикохимичните 
процеси в атмосферата и по-специално в най-труд-
ната за разбиране част от нея, а именно АГС и най-
вече в условията на нехомогенна повърхност. Фи-
зическите характеристики на повърхността опре-
делят обмена на енергия между нея и прилежащия 
АГС, а оттaм и към цялата атмосфера. Рязката про-
мяна в постилащата повърхност (като поле–град, 
море–суша, поле–гора и др.) води до протичане-
то на сложни атмосферни процеси, породени от 
трансформацията на физическите характеристики 
на въздушните маси (ВМ) при движението им над 

Фиг. 1. Преходът на относително по-хладни морски 
въздушни маси над сравнително по-топла земна 
повърхност при морски бриз води до формиране на 
конвективен вътрешен граничен слой (КВГС)
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новата постилаща повърхност. Това води до фор-
миране на вътрешен граничен слой (ВГС), фиг. 1, 
който внася допълнителна сложност във вертикал-
ния строеж на крайбрежния АГС. Височината на 
ВГС нараства с отдалечаването от брега, но е мно-
го по-малка от височината на АГС и затова е пред-
поставка за влошено качество на атмосферния 
въздух при наличие на източници на замърсяване 
в рамките на ВГС и такива извън него. В случаите, 
когато хладни морски ВМ се трансформират над 
прегрята суша, ВГС е конвективен. Когато няма 
голяма разлика в температурите, ВГС се формира 
само под влияние на различната грапавост на нова-
та повърхност и се нарича динамичен ВГС. Такъв 
тип атмосферни процеси в крайбрежните райони, 
повлияни от комплексния терен и от наличието на 
периодични локални циркулации, е много трудно 
да бъдат параметризирани поради произтичащо-
то сложно разслояване на крайбрежния АГС [3]. 
Мезометеорологичното числено моделиране на 
атмосферните процеси е съществено предизвика-
телство в крайбрежни райони, тъй като повечето 
от използваните параметризациите на АГС са раз-
работени за равнинен хомогенен терен.

ДАННИ И МЕТОДИ

През последните години беше постигнат зна-
чителен напредък в технологичното развитие на 
наземните уреди за дистанционно измерване на 
атмосферни характеристики и те се утвърдиха като 
надеждни, и необходими инструменти за изследва-
не на АГС [5 – 10]. Подобряването на качеството на 
данните за валидиране на модели и асимилирането 
на данни чрез усъвършенстването на технологиите 
за дистанционно наблюдение инициира няколко 
проекта в рамките на Програмата за сътрудничест-
во в областта на науката и технологиите (COST) на 
Европейския съюз (ЕС): COST Action ES0702 (EG-
CLIMET), COST Action 720, COST Action ES1303 
(TOPROF) и COST Action CA18235 (PROBE) [8, 
11 – 14]. Изследванията и сътрудничеството в рам-
ките на всички тези проекти са от голямо значение 
за подобряването на прогнозата за времето и пови-
шаването на качеството на всички метеорологични 
продукти в услуга на обществото чрез интегриране 
на редица наземно базирани дистанционни уреди 
за измерване в единна европейска мрежа за наблю-
дения с развита стандартизация на режимите на ра-
бота и на акумулираните данни. 

Оперативният режим на работа на съвременни 
наземно базирани дистанционни системи за измер-
ване на атмосферни параметри на АГС не е широко 
внедрен в България, но за осемгодишен период (ав-
густ 2008 – октомври 2016 г.) в района на Ахтопол 
са налични измервания на вертикални профили на 
вятъра и турбулентни параметри от акустично сон-
диране на атмосферата. Тези данни с висока прос-
транствена и времева резолюция (изходящи данни 
на всеки 10 min от 30 до 700 m височина през всеки 

10 m) се използват като основа в проекта LEARNED 
за придобиване на нови знания за сложната верти-
кална структура на крайбрежния АГС при различни 
метеорологични условия. За илюстрация на фиг. 2 
са представени време–височина сечения на ско-
ростта и посоката на вятъра в един ден със затво-
рена бризова клетка – 20 октомври 2014 г. Ясно се 
очертават рязката смяна на посоката и скоростта на 
вятъра не само при земята, но и във височина, свър-
зана със появата на зона на затишие (ниски стойно-
сти на скоростта на вятъра). Очертава се зона с по-
големи скорости на височина между 100 m и 200 m 
в интервала 14 h – 15 h и между 150  m и 230 m в 
интервала 16 h – 16:30 h, обособяващи така нарече-
ното ядро на бризовата клетка [4]. 

Надеждността на акустичното сондиране на 
атмосферата с различни видове содари доприна-
ся за използването им в редица експериментални 
кампании в различни части на света, включително 
Антарктида, насочени както към изучаване на ло-
кални крайбрежни циркулации, така и към верти-
калната структура на крайбрежния АГС [15 – 18]. 
Содарни измервания са използвани и в научни из-
следвания за валидиране на изходящите данни от 
мезометеорологичните модели и оценка на ефек-
тивността им в крайбрежни зони [19, 20]. Въпреки 
че подобен тип измервания се използват в редица 
крайбрежни проучвания по света, то тяхната упо-
треба често е сведена до кратки експериментални 
периоди. Анализът на дългосрочните данни, пред-
ложен в проекта LEARNED, дава възможност за 
придобиването на нова информация за крайбреж-
ния АГС не само за България. Освен за теоретични 
изследвания, това проучване дава възможност да 
се предоставят данни за оценка на ефективността 
на мезометеорологичните модели в крайбрежните 
райони и да се осигури по-нататъшно развитие на 
използваните в тях параметризации.

В рамките на климатичните проучвания по 
проект LEARNED посоката на вятъра от 0 до 120 
градуса е определена за морски ВМ, докато тази 
между 170 и 290 градуса е определена за ВМ от-
към сушата (фиг. 3). Целият близо 8-годишен пе-
риод на проучване обхваща общо 3014 дена, от 
които дните с налични измервания са 2708, което 
представлява близо 90 % наличност. Освен изуча-
ването на двата основни типа ВМ в крайбрежния 
район, анализът е задълбочен с разглеждането на 
дневни (9 – 17 h) и нощни (21 – 05 h) ВМ, които 
от своя страна също са разделени на ВМ през сту-
дените (от ноември до март) и топлите (от май до 
септември) части от годините. 

Климатичните анализи са сведени до извеждане 
на осреднени профили на 12 изходящи параметъ-
ра от содара при различни поставени условия към 
индивидуалните профили, участващи в извежда-
нето на осреднените характеристики: 

• 1 * – непрекъснати профили до фиксирани 
височини с едновременно наличие на 12 содарни 
изходни параметъра (посока на вятъра (WD), ско-
рост на вятъра и нейната дисперсия (WS, sigWS), 
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Фиг. 3. Местоположение на Метеорологична обсерватория (МО), Ахтопол на Южното крайбрежие в 
България (42 ° 5’3.37 “N, 27 ° 57’4.49” E) с отбелязано разположение на бреговата ивица (google map)

Фиг. 2. Денонощие със затворена бризова клетка във време–височина сечението в полето на посоката 
на вятъра (горе) и скоростта на вятъра (долу) на 20 октомври 2014 г.
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вертикална скорост на вятъра и нейната дисперсия 
(W, sigW), хоризонтални компоненти на скоростта 
на вятъра и техните дисперсии (U, sigU, V, sigV), 
дисипация на турбулентните на вихрите (EDR), 
турбулентна интензивност (TI) и турбулентна ки-
нетична енергия (TKE);

• 2 – непрекъснати профили с минимална височи-
на 110 m и едновременна наличност на 12-те изброе-
ни по-горе изходни параметъра на содара;

• 3 – профили, състоящи се от минимум 3 точки 
във височина, последователно отговарящи на ус-
ловията за посока на вятъра или прекъсване пора-
ди липса на данни.

РЕЗУЛТАТИ

Оценката на височината на АГС чрез характе-
ристиките на турбулентните профили (sigW, TKE, 
BP и др.) се предлага през последните години в 
проучвания, базирани на данни от дистанционни 
измервания [8, 21]. Осреднените нощни ВМ откъм 
сушата през периода от май до септември с при-
ложено условие 2 са изведени от индивидуалните 

профили, съставляващи близо 30 % от всички ре-
гистрирани нощни ВМ откъм сушата със същото 
изпълнено условие (фиг. 4). 

Добре изразени промени във формата на осред-
нените профили след 400 m се наблюдават при поч-
ти всички изходящи параметри от содара. Пиковете 
в средните профили sigW, EDR и TKE са на една 
и съща височина от 410 m над земята (98 индиви-
дуални профила са взели участие в изчисленията 
на средните стойности на тази височина). Почти 
линейно снижаване на стойностите на профила на 
TI се наблюдава след основния пик на 140 m (2412 
индивидуални профила) до достигането на втори 
по-малък пик на 430 m (59 индивидуални профи-
ла). Този анализ позволява да се направи изводът, 
че височината на АГС в нощните ВМ откъм сушата 
в топлото полугодие е от порядъка на 410 – 430 m. 
В близост до земната повърхност (ЗП) на височина 
между 50 и 80 m се определя височината на призем-
ния слой (ПС) с наблюдаваните промени в турбу-
лентните профили на sigW, EDR, TI и TKE.

Стойностите до 3937 индивидуални профила 
са използвани за осреднените профили и техните 
дисперсии на фиг. 5. Представени са характерис-

Фиг. 4. Осреднени характеристики на нощните ВМ откъм сушата с приложено условие 2 през топлата част на 
годината. Осреднени профили и техните дисперсии от ляво надясно и от горе надолу: WD, WS, sigWS, W, sigW, 
U, sigU, V, sigV, EDR, TI, TKE. Цветният бар вляво на графиките оказва наличността на индивидуалните профили, 
участващи в извеждането на осреднена стойност при съответна височина [22]
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тиките на нощни морски ВМ през студените по-
лугодия от ноември до март, отговарящи на усло-
вие 3. Добре изразени пикове в осреднените турбу-
лентни профили sigW и TKE (съответно 406 и 289 
индивидуални профила) на височина 300 m над 
ЗП. Такъв изразен пик се наблюдава и при осред-
нения EDR профил, но височината му е 340 m (103 
отделни профила). Нощните морски ВМ през сту-
дената част на годината обикновено са свързани 
със синоптичните условия с доминиращи източна 
и североизточна компонента на вятъра. При тези 
случаи наблюдаваните пикове при sigW и TKE на 
височина 300 m могат да се свържат с височина на 
слабо неустойчив или неутрален морски АГС, по-
ради относително топлата морска повърхност през 
студената част на годината. Слабоизразеният пик 
на 40 – 50 m от ЗП при профила на TI, допълнен 
от почти постоянните стойности на sigW до 50 m 
и EDR до 40 m, както и наблюдавани слаби пикове 
при WD, WS и W на 40 m могат да бъдат свързани 
с височината на образувалия се поради промяната 
на грапавостта на подложната повърхност вътре-
шен граничен слой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обхватът на използвания содар е в рамките на 
около 700 m, което не позволява да се оценяват еле-
менти от структурата на АГС с по-голяма височина. 
Примерно затворени бризови клетки, включващи 
обратен поток във височина, са наблюдавани само 
в ранни пролетни и по-късни есенни дни. Не е въз-
можно да бъде оценявана и височината на АГС във 
ВМ откъм сушата през деня, тъй като тя е извън об-
хвата на содара. Поради тази причина е направен 
представеният подбор на анализираните профили.

С оценката на тези височини:
• 410 – 430 m за АГС в нощните ВМ откъм су-

шата в топлото полугодие от май до септември и 
съответен ПЗ с височина 50 и 80 m; 

• 300 – 340 m за АГС в нощните морски ВМ през 
студените полугодия от ноември до март и съотве-
тен динамичен ВГС с височина 40 – 50 m;

• проектът LEARNED допринася за обогатяване 
на научните изследвания в България с нови знания 
за вертикалната структура на АГС в Черноморска-
та крайбрежна зона. 

Фиг. 5. Осреднени характеристики на нощните морски въздушни маси през студената част на годината с 
изпълнено условие 3. Подробности, както на фиг. 4 [22]
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Получените резултати могат да бъдат използва-
ни като основа за по-нататъшни изследвания или 
за прилагане на подобни подходи към различни 
набори от данни. Данните от содара могат да се 
използват за валидиране на различни числени мо-
дели и параметризации на АГС. Резултатите мо-
гат да бъдат приложени в по-подробно проучване 
на регионалния климат, в проучвания, свързани с 
морската метеорология, в проучвания в областта 

на възобновяемата енергия от вятърни турбини, за 
планиране и изграждане на технологични инста-
лации в региона, в екологични оценки и оценки 
на въздействието върху околната среда, в разра-
ботването на системи за ранно предупреждение 
за опасни метеорологични явления, авиационната 
безопасност и други икономически и социални 
дейности, зависими от полето на вятъра и негова-
та прогноза.
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In this paper, results from climatological analysis 

of long-term acoustic remote sensing (sodar) data 
on the vertical structure of the coastal atmospheric 
boundary layer at a site at the southern Black Sea 
coast are presented. The height of the atmospheric 
boundary layer in nighttime land flow during the warm 

part of the year (May to September) is estimated, 
as well as the corresponding height of the surface 
layer. The height of the atmospheric boundary layer 
in nighttime marine flow during the cold part of the 
year is assessed, as well as the corresponding height 
of dynamic internal boundary layer.
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Дамян Барантиев
ЕКСТРЕМНИ ЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛ НА ВЯТЪРА
В КРАЙБРЕЖЕН РАЙОН 

УВОД

Важен инструмент за научноизследователска 
и развойна дейност в българското изследовател-
ско пространство е дейността на Фонд „Научни 
изследвания“ (ФНИ), която чрез подкрепата на 
Министерство на образованието и науката (МОН) 
работи в координация с другите институции, фи-
нансиращи научни изследвания. ФНИ осигурява 
финансова подкрепа за осъществяването на науч-
ни изследвания на световно ниво и допринася за 
развитието и насърчаването на научния капацитет 
в Република България, следвайки международно 
признатите стандарти и отчитайки съществува-
щия национален научен потенциал, както и об-
ществените нужди и приоритети. Съревнованията 
за проектното финансиране в ежегодно обявените 
конкурси от ФНИ в отделни области на науката се 
базират на подбор, осъществен от съответни на-
учно-експертни комисии, оценяващи постъпили-
те научни проекти. Сред разновидните ежегодни 
конкурси на ФНИ е и „Конкурс за финансиране на 
научни изследвания на млади учени и постдокто-
ранти“. През 2017 г. бяха финансирани 59 проекта 
в този конкурс в 10 различни научни области. Сред 
успешно оценените в приоритетната област „Нау-
ки за Земята“ е проектът със заглавие „Екстремни 
явления и профил на вятъра в крайбрежен район“ 
(extReme Events and wind ProfiLe In a Coastal Area) 
с акроним REPLICA. Основната цел на проекта е 
да се достигне до нови знания за метеорологични-
те характеристики в крайбрежния граничен слой 
в Метеорологична обсерватория (МО), Ахтопол, в 
условия на екстремни ветрове, чрез извеждане на 
осреднени профили от акустични сондирания на 
атмосферата и съпоставка на изведени екстремни 
профили на вятъра с изходни данни от числено мо-
делиране за подбрани периоди с висока наличност 
на такива.

По дефиниция екстремните явления и техни-
те прагове варират от едно място на друго заради 
естествени причини (различия в климата), пора-
ди което конкретна екстремна стойност на даден 
климатичен елемент на едно място, може да се 
приеме, че е в рамките на нормалния обхват на 
друго място. От друга страна, социално-икономи-
ческото развитие на различни райони по света е 

съобразено с конкретните климатични условия и 
екстремни явления, така че уязвимостта на инфра-
структурите е различна. Множеството дефиниции 
за екстремни явления се дължат на конкретни при-
ложения от социално-икономическия сектор, кои-
то изискват съответни прагове за предприемане 
на действия (напр. определяне на топлинни вълни 
в зависимост от потенциалното им въздействие 
върху човешкото здраве). Въпреки че екстремни-
те метеорологични явления не се случват често, 
те могат да бъдат опасни и вредни за здравето на 
човека, да причинят големи разрушения на инфра-
структурата, да повлияят на икономиката и дори 
да причинят загуба на живот [1, 2]. Поради това 
изучаването, разбирането и характеризирането на 
екстремните метеорологични и климатични съби-
тия във времето и пространството с последовател-
ни методологии за тяхното определяне, и изчис-
ляване на техните прагове е приоритетен интерес 
за метеорологичните общности по цял свят. Като 
превенция и намаляване на щетите от зачестилите 
опасни метеорологични явления през последните 
години (интензивни валежи, екстремни темпера-
тури, силни ветрове и др.), може да се посочи съз-
даването на ефективни системи за мониторинг и 
прогнозиране на тези събития, отчитащи промен-
ливостта на климата и адаптиращи се към негови-
те изменения. Резултатите в тази област на изслед-
ване са от огромно значение за предприемането на 
адекватни действия от страна на управляващите 
органи и бизнеса, целящи управление и намалява-
не на рисковете.

Същевременно технологичното развитие на 
разновидни наземно базирани дистанционни апа-
ратури за измерване на редица метеорологични 
параметри в атмосферния граничен слой (АГС) е 
предпоставка и способ за реализиране на по-точ-
ни пространствени, качествени и количествени 
оценки на състоянието на ниските слоеве на атмо-
сферата в даден момент и придобиване на реална 
представа за протичащите процеси в нея. Получа-
ването на информация за даден обект или явление 
с висока пространствена и времева резолюция, 
без да се правят физически контакти с обекта, оп-
ределя дистанционните уреди за измерване, като 
надеждни и незаменими прибори за изследване 
на основните метеорологични параметри и тур-
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булентността в АГС [3 – 8]. От своя страна при-
лежащият до земната повърхност (ЗП) АГС е оп-
ределен от влиянието на подложната повърхност, 
която оказва въздействие на въздушния поток и 
процесите, протичащи в него. Наличието на пре-
ход в постилащата повърхност (като поле–град, 
море–суша и други) води до усложнено поведение 
на протичащите атмосферни процеси, които се 
характеризират с трансформация на въздушните 
маси (ВМ), породена от рязката смяна на физич-
ните характеристики, присъщи за новата постила-
ща повърхност, над която се придвижва въздуш-
ният поток. Теоретичното описание на такъв тип 
атмосферни процеси, в условията на комплексен 
терен с налична локална циркулация, е значително 
затруднено поради наблюдаващото се сложно раз-
слоение на АГС в крайбрежните райони. Числе-
ното моделиране на метеорологичните условия се 
основава на параметризации на процесите в АГС 
над хомогенна и равна повърхност и това налага 
верификация на моделните резултати. Развитието 
на дистанционни технологии за измерване на раз-
лични параметри в атмосферата през последните 
десетилетия позволява прилагането на непрекъс-
нат контрол и ново качество на данните за оценка 
на моделите.

Натрупване и проучване на данни за крайбреж-
ния АГС посредством дистанционно звуково сон-
диране на атмосферата в България (измервания 
със содар, фиг. 1) започва през лятото на 2008 г. в 
МО – Ахтопол (фиг. 2). Тези измервания старти-
рат благодарение на съвместен научноизследова-
телски проект в областта на хидрометеорологията 
и мониторинг на околната среда, между НИМХ–
БАН и НПО „Тайфун“ – Росхидромет, и полага 
основите на климатичното изучаване с висока 
пространствена (на всеки 10 m) и времева (изхо-

дящи данни на всеки 10 минути с 20-минутно ос-
реднение) резолюция на крайбрежния АГС в Бъл-
гария [9 – 12]. Содарът (SCINTEC Flat Array Sodar 
MFAS) дава възможност да се получи информация 
за изменението на редица параметри в крайбреж-
ния граничен слой (скорост и посока на вятъра, не-
говите векторни компоненти, редица турбулентни 
параметри, градиентите в полето на вятъра, класа 
на устойчивост на атмосферата и др.), описващи 
неговата вертикална структура, от 30 m до макси-
мална височина 1000 m [13]. 

МЕТОДИ И ДАННИ

Основната цел на проекта REPLICA е да се из-
ползва тази съвременна дистанционна технология 
за изучаването и характеризирането на екстремни 
метеорологични събития в района на Ахтопол, 
като същевременно се осъществи и оценка на 
работата на широко използван числен прогнос-
тичен мезометеорологичен модел WRF (Weather 
Research and Forecasting) в условията на такива 
екстремни явления. Статистически анализ на раз-
пределение на скоростта на вятъра във височина, 
за над осемгодишен период, е заложен в основата 
на проекта. Конкретната насоченост е към опре-
делянето и регистрирането на реално измерени 
екстремни профили на скоростта на вятъра, чрез 
фиксирането на деветдесетия процентил на веро-
ятностната плътност на двупараметричното раз-
пределение на Вейбул на всяко ниво на измерва-
не от содара (от 30 до 600 m височина през всеки 
10 m), приложено по метода на максималната ве-
роятност (the maximum likelihood method) [15 – 17]. 
Фигура 3 представя двумерното разпределение на 
Вейбул на височина 400 m, приложено към съот-
ветна хистограма на скоростта на вятъра с изведе-
ни статистически данни: средна скорост на вятъра 

Фиг. 1. Акустична сондираща система, инсталирана на 
покрива на административната сграда на МО –  Ахтопол

Фиг. 2. Местоположение на MO – Ахтопол в България в 
Google Earth (42 ° 5’3.37 “N, 27 ° 57’4.49” E) с изгледи 
на терена (вдясно) и содарната система, инсталирана на 
покрива на административната сграда (вляво) [14]
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Фиг. 3. Хистограма на скоростта на вятъра за периода от август 2008 до октомври 2016 г. (зелени 
барове) с приложено двупараметрично разпределение на Вейбул (червена крива), стойности равни 
или превишаващи 90-ия процентил (син квадрат), наличност на данни (розов бар) и статистически 
данни  на ниво 400 m [14] 

Фиг. 4. Диаграма на вероятностното разпределение на скоростта на вятъра (WS) на различни височини за 
периода от август 2008 до октомври 2016 г. (вляво). За подчертаване на ниските стойности в тъмночервено 
са представени всички случаи над 10 % (цветната вертикална скала вдясно). Хоризонталните зелени 
барове показват наличието на данни в % от общия брой измервания. Референтният профил за екстремни 
стойности на скоростта на вятъра (определен от 90-ия процентил на статистическите разпределения на 
всяка височина на измерване) е означен с черна плътна линия [14]
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около 7 ms-1, максималната скорост на вятъра над 
28 ms-1, минимална 0 ms-1, и екстремна стойност 
на скоростта на вятъра, определена от деветдесе-
тия процентил на статистическото разпределение 
близо 17 ms-1 [1, 18]. Безразмерният параметър на 
формата в разпределението на Вейбул има стой-
ност 1,87 и е определен от степента на „разтваря-
не“ на кривата на статистическото разпределение. 
Характеристичният параметър е с размерност и в 
пропорционална зависимост от средната стойност 
на анализирания метеорологичен елемент, в слу-
чая – 8,35 ms-1. 

Определянето на 90-ия процентил на това ста-
тистическо разпределение на всяко едно ниво на 
измерване позволява от своя страна да се изведат 
стойности (събития, които се срещат „рядко“), оп-
ределящи теоретичен екстремен профил на ско-
ростта на вятъра (еталонен профил) на базата, на 
който се определя наличието на екстремни профи-
ли през изследвания период [1, 18]. На фиг. 4 са 
представени двупараметричното разпределение 
на Вейбул на скоростта на вятъра във височина 
(цветна диаграма), еталонният екстремен про-
фил, определен от 90-ия процентил (черна плътна 
линия), и изменението на наличността на данни 
във височина (зелени хоризонтални барове). От 
представените резултати се вижда, че наличност-
та на данни започва да спада сравнително бързо 
след 200 m височина. След тази височина 90-ият 
процентил (стойностите на еталонния екстремен 
профил на скоростта на вятъра) има вероятностно 
разпределение около и под 2 %, докато близко до 
земната повърхност (до 100 m височина) е в интер-
вала 8 – 4 %. 

РЕЗУЛТАТИ

С мезометеорологичния модел са направени си-
мулации на метеорологичните условия в периоди с 
наблюдавани екстремни ветрове. За верификация-
та на моделните резултати с измерванията се из-
ползва обикновен корелационен коефициент (пра-
волинейна корелация), познат още като коефици-
ент на Пирсън (Pearson‘s correlation coefficient) 
между двойки, реално измерени и моделирани 
променливи на полето на вятъра като скорост, по-
сока и компонентите на вектора на вятъра [19, 20]. 
За нелинейни променливи (с ъглова скала на из-
менение), каквито са измененията на посоката на 
вятъра, се използват похвати за кръгова статистика 
[21, 22]. 

На фиг. 5 са представени измененията на коре-
лационни зависимости за скоростта на вятъра от 
симулациите в периода 17 – 19 март 2012 г. как-
то по времето (червена линия и кръгли символи, 
червени оси), така и в пространството (синя ли-
ния и триъгълни символи, сини оси). При опре-
деляне на измененията по времето се сравняват 
стойности между реално измерени и числено си-

мулирани профили (на всеки 10 min), докато при 
пространственото изменение се сравняват стой-
ности от времевите серии във височина на всяко 
ниво на измерване (през 10 m). Нехомогенността 
на данните от акустичните сондирания на атмос-
ферата отразява наличието и интензивността на 
турбулентните нееднородности в обхвата на сода-
ра, които отразят обратно звуковия сигнал. Налич-
ността на стойности, участващи при изчислението 
на съответните корелационни коефициенти, е от-
разена чрез цвета на кръглите и триъгълните сим-
воли според скалата вдясно на фиг. 5  и е изразена 
в % от възможния брой стойности. Корелацията се 
смята за много слаба ако | r | ≤ 0,2; за слаба, ако 0,2 
< | r | ≤ 0,4; умерена, ако 0,4 < | r | ≤ 0,6; силна, ако 
0,6 < | r | ≤ 0,8 и много силна, ако 0,8 < | r | ≤ 1 [23]. 
Вертикалната структура на скоростта на вятъра е 
задоволително възпроизведена от модела – поло-
жителна силна корелация за повечето височини с 
изключение на първите 50 m и слоя между 300 и 
500 m, където 0,4 < | r | ≤ 0,6 и много силна корела-
ция над 550 m, с изключение на 590 m, където ко-
релацията е силна. Времевото изменение в полето 
на скоростта на вятъра се възпроизвежда с много 
слаба и слаба корелация или антикорелация в 19 % 
от всички часове за наблюдение и доминиращи по-
ложителни корелационни връзки.

Определяне на ситуациите с екстремни ветрове 
и извеждането на разпределението им по месеци и 
по часове от денонощието през различните години 
дават възможност да се определят „ветрови перио-
ди“ с по-високо наличие на явления с екстремни 
ветрове и „тихи периоди“ , при които това наличие 
е сравнително ниско, фиг. 6. 

Фиг. 5. Пространствени (сини оси и линия с 
многоцветни триъгълници) и времеви (червени оси и 
линия с многоцветни точки) изменения на коефициента 
на корелация между измерената и моделираната 
скорост на вятъра в Ахтопол в периода 17 – 19 март 
2012 г. Цветът на триъгълниците и точките съответства 
на наличните данни, участвали при изчисленията 
(цветна скала вдясно) [24]
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Фиг. 6. Брой профили на екстремни скорости на вятъра, регистрирани през различните години на проучването в 
MO – Ахтопол, по месец (a) и час от деня (b) [14]. Цветовете съответстват на годините от 2008 до 2016

a

b
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Интересно е да се отбележи, че 2010 г. се ха-
рактеризира с много малко случаи с екстремни 
скорости на вятъра; 2011 г. има такива стойности 
само в есенните месеци и декември; 2012 г. се 
характеризира с много случаи на екстремни ско-
рости на вятъра в месеците от януари до май, през 
септември и декември. Що се отнася до проявата 
на екстремни скорости на вятъра в различни часо-
ве от денонощието, през 2012 г. високите скорости 
се наблюдават еднакво във всички часове, а в дру-
ги години по-силните ветрове се наблюдават през 
нощта (2016) или през деня (2015).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По същността си изследванията в проекта са 
пионерни за нашата страна. Резултатите доприна-
сят за задълбочаване на познанията за екстремни-
те явления в крайбрежния АГС в района на измер-
ванията. 

Числено моделиране е приложено за няколко 
периода синоптични условия със силни ветрове и 
както показва представеният пример, корелацията 
между измерени и моделни стойности е положи-
телна и преобладаващо силна или много силна в 
пространството, и значително по-променлива по 
знак и стойност по времето.

Същевременно екипът от млади учени при-
добива в рамките на проекта нови умения в ком-
плексното анализиране на екстремни явления и 
навлиза в една модерна мултидисциплинарна на-

учна област. Работата по проекта дава възможност 
на научния колектив да повиши своята компетент-
ност в областта на атмосферната физика чрез из-
ползване на модерна апаратура за дистанционни 
измервания, съвременни числени модели и спе-
циализирани софтуерни продукти. Получените 
резултати могат да послужат за основа на по-ната-
тъшна научна дейност или за прилагане на сходни 
подходи към редовете от данни от различно ес-
тество, които биха могли да намерят приложение 
при един по-детайлен обзор на регионалния кли-
мат при научни изследвания, свързани с морска 
метеорология, при проучвания за добив на елек-
троенергия от ветрови генератори, за планиране и 
изграждане на технически съоръжения в района, 
при екологични оценки и въздействие върху окол-
ната среда, при създаването на системи за ранно 
предупреждение за опасни метеорологични яв-
ления, чиято основна цел е опазване на човешки 
животи и защита на обществото и изградената ин-
фраструктура, авиационна сигурност и други ико-
номически, и социални сфери на дейности, пряко 
свързани и зависещи от полето на вятъра и негово-
то моделиране и в  частност екстремните ветрове.
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EXTREME PHENOMENA AND WIND PROFILE AT A COASTAL AREA

(A b s t r a c t)

Sodar data on the vertical profile of wind speed 
for a period of 8 years at a coastal site are analyzed. 
A reference extreme wind speed profile is derived 
as well as distribution of the extreme wind speed 

by month and hour of the day. Mesometeorological 
simulations are performed for periods of strong winds 
and the results are compared to observations.
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МЛАДИ УЧЕНИ
И ПОСТДОКТОРАНТИ

Ясен Митев
УПРАВЛЕНИЕ НА СЪВРЕМЕННИ ИНФОРМАЦИОННИ
СРЕДИ ПОСРЕДСТВОМ СЪВМЕСТНО ИЗПОЛЗВАНЕ
НА РАМКИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

УВОД

Пазарни проучвания показват трайна тенден-
ция за увеличаването на обема на аутсорсинг 
услуги в информационните технологии. Това се 
дължи на повишаващата се сложност на инфор-
мационната среда и същевременния стремеж на 
IT директорите да поддържат високо качество на 
услугата, без да добавят допълнителна сложност 
в управлението ѝ. Данните показват, че до 2018 г. 
50 % от ръководителите, отговарящи за стратеги-
ческо планиране (CIO-chief information officers), 
са планирали да въведат модел на аутсорсинг на 
IT услугите, така че да ускорят и използват ефек-
тивно външни доставчици с цел дигитализиране 
на бизнес операции [1].

Гореописаната тенденция за повишаващата се 
сложност на  информационните системи провоки-
ра ефективно използване на рамки за управление, 
утвърдени в индустрията, така че голям брой рено-
мирани доставчици на услуги да могат да споделят 
общ протокол за следене на качеството и управле-
ние на услугата.

Ще бъде разгледано съвместното използване 
на ITIL [2] и TOGAF [3] като рамки за управление 
поради тяхната широка употреба в индустрията. 
Анализ на Gartner [10] показва, че TOGAF е най-
често използваната рамка за управлението на фир-
мена архитектура. Към 4 май 2018 г. има 55 205 
сертифицирани специалисти в областта, като ръс-
тът спрямо 2017 е 8146. Също така Gartner изслед-
ват и търсенето на пазара на труда, където при тър-
сенето на системни архитекти, се забелязва общ 
признак за изискван опит с TOGAF. Допълнителен 
фокус върху нуждата от следване на общ прото-
кол при поддържането на системна архитектура 
се поставя и от тенденцията за аутсорсинг към ин-
тегриран доставчик на множество услуги (MSI – 
Multisourcing Service Provider) [6]. Този доставчик 
се явява концентрирана точка за връзка относно 
всички теми по изнесените IT услуги. Задълже-
ние на MSI е да ангажира всички необходими под-
доставчици на организацията като същевременно 
я представлява. Jim Longwood и Gilbert van der 
Heiden описват в своя анализ [7] критичната нужда 

този MSI доставчик, както и всички допълнителни 
доставчици на услугата да притежават задълбоче-
ни знания в рамките за управление на услугата и 
качеството, които да бъдат използвани като общ 
протокол във всекидневните задачи. Основни та-
кива рамки са ITIL и TOGAF, като те отговарят за 
различни области от създаването и поддържането 
на информационни среди. Процесите, описани в 
TOGAF, целят подпомагането на управлението 
на архитектурните задачи, докато ITIL предоста-
вя процеси, които да подпомогнат доставянето на 
ефективна оперативна услуга.

МЕТОДИ

В съвременните фирмени среди едновременно 
трябва да съществуват набор от рамки за управле-
ние, които да покрият различни области и аспекти 
на услугата. Независимо че тези рамки се проек-
тират да бъдат съвместими помежду си и същевре-
менно приложими в широк набор от индустрии, то 
съществуват точки на препокриване, които трябва 
да бъдат изследвани. Област с висока значимост е 
при съвместното прилагане на ITIL и TOGAF.

Като рамка за управление на услугите, ITIL бива 
внедрен в значително по-голям брой организации, 
като при значителната част от тези организации 
това се случва преди внедряването на TOGAF. 
При съвместното прилагане на двете рамки се за-
белязват проблеми от вида: ITIL, както и TOGAF 
дефинират обща роля Enterprise Architect; също 
така ITIL описва процес, наречен IT Architecture 
management, който е част от глава „technology-
related activities“. Тези проблеми могат да бъдат 
формулирани по следния начин:

• Едни и същи операции се описват и изпълня-
ват от двете рамки. При непосредствено прилага-
не това довежда до дублиране на задължения, до-
пълнителна мениджърска намеса и неефективно 
израз ходване на ресурс в организацията.

• Не съществува връзка между процесите в 
TOGAF и ITIL. Участниците, работещи върху 
един и същи обект, могат да изпитват затруднения 
от неопределена рамка и протокол за комуникация. 
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Възможни са случаи, в които тази комуникация да 
не съществува.

Вследствие на зачестяващото използване на 
комбинацията от тези две рамки, нараства и ве-
роятността IT дирекциите да изпитват нарастващ 
брой затруднения за съвместяването на двете рам-
ки поради ограничения в дизайна на процесите за 
управление или недостатъчен опит.

Независимо че дадена организация може да 
вземе решение за управлението на архитектурните 
си среди (където е описаната точка на препокрива-
не) само от една от двете рамки – ITIL или TOGAF, 
все още ще е наличен гореописаният проблем. Той 
ще се изразява в нуждата от интерфейс за комуни-
кацията между двете рамки – определяне на точки 
за комуникация, уеднаквяване на терминологията, 
както и договорка на протокол за комуникация.

Целта на работата е да се анализират две от най-
често използваните рамки за управление на инфор-
мационните услуги – ITIL и TOGAF, като се иден-
тифицират основните допирни точки на процесно 
ниво и се изброят ролите, отговорни за всеки от 
процесите. На база на получената информация да 
се предложи модел за съвместно използване, който 
урежда комуникацията на процесно ниво.

РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 

За да се реши описаният по-горе проблем, е 
предложен оперативен модел, който дефинира до-
пирните и припокриващи се точки между ITIL и 
TOGAF, както и протокол за комуникация между 
ролите на участниците. Задълженията ще бъдат 
уредени чрез таблица на отговорностите (RACI).

Решението на проблема е разделено на две час-
ти, като всяка от тези части може да бъде разгле-
дана самостоятелно: идентифициране на допирни 
точки; създаване на протокол за комуникация в до-
пирните точки.

На фиг. 1 е изобразена базова схема на пред-
ложеното решение. За изграждането на модела са 
използвани следните версии на двете рамки, кои-
то към момента на писането на тази глава са най-
шороко приложени в практиката (N-1): ITIL v.3 и 
TOGAF v9.1. Идентифициране на допирни точки.

Предложен е модел, описващ допирните точ-
ки между двете рамки, изобразен, използвайки 
двуслойна структура. Моделът описва допирните 
точки на ниво обща структура, след което  описва 
връзките между конкретни процеси.

В табл. 1 е предложен модел на обща връзка меж-
ду главите на ITIL и цикъла на ADM (Architecture 
Development Method). Моделът е съставен на база-
та на анализ, направен върху главите с процеси в 
двете рамки. ADM представлява повторяем метод, 
който да подпомогне създаването и поддържането 
на системна архитектура, специфична за конкрет-
ната организация. Той се явява ядрото на стандар-
та TOGAF и следва да бъде използван за базово 
сравнение с ядрото на ITIL. 

Описанието на връзките между процесите е 
представено по-долу:

Preliminary Phase (Предварителна фаза) – 
това е предварителната фаза на TOGAF, целяща 
да идентифицира бизнес изискванията, да подси-
гури, че бордът на директорите е ангажиран с цел-
та, да създаде структура за управление и да опише 
принципите на архитектурата. От страна на ITIL, 
стратегията на услугата (Service strategy) основно 
цели да определи набора от услуги, които ще са 
необходими на организацията, да определи бю-
джет и да  идентифицира специалностите, които 
трябва да доставят тези услуги.

Architecture Vison, както и следващите стъп-
ки от ADM Business Architecture, Information 
System Architecture и Technology architecture 
основно целят оформянето на архитектурата на 
средата, като се започне от общи изисквания и 

Фиг. 1. Базова схема на решението
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TOGAF фази от ADM ITIL
Предварителна фаза 
(Preliminary phase)

Стратегия на услугата 
(Service Strategy)

Визия на архитектурата (Architecture vision) Дизайн на услугата 
(Service Design)

Бизнес архитектура 
(Business architecture)

Дизайн на услугата 
(Service Design)

Архитектура на информационните системи 
(Information system architecture)

Дизайн на услугата 
(Service Design)

Технологична архитектура (Technology architecture) Дизайн на услугата 
(Service Design)

Възможности и решения (Opportunities and  
Solutions)

Дизайн на услугата (Service Design),
Преход към услугата 
(Service Тransition)

Планиране на миграцията (Migration Planning) Преход към услугата 
(Service Тransition)

Управление на внедряването (Implementation 
governance)

Преход към услугата 
(Service Тransition)

Промени по архитектурата (Architecture change 
management)

Преход към услугата 
(Service Тransition)

Таблица 1 
Връзки между TOGAF ADM цикъла и основните глави на ITIL

Фиг. 2. Взаимовръзка на ITIL  Architecture Management с останалите процеси в ITIL. Източник: [10]
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стандартен дизайн за индустрията и се достигне 
до персонализиран дизайн за конкретната органи-
зация. Спрямо описаните функции, които проце-
сите от ITIL Service Design [8] изпълняват, може да 
се заключи, че това е главата от ITIL, която взаимо-
действа с тези фази от TOGAF.

Opportunities and solutions фазата от TOGAF 
отговаря за разглеждането на различни варианти 
за постигане на целевата (крайна) архитектура; да 
се раздели проектът на фази и да се идентифици-
рат стандартни преизползваеми елементи; да се 
планират конкретните промени по средата и да 
се изследва тяхното отражение върху рутинната 
работа на служителите; да се изследват различни-
те опции за внедряването. От страна на ITIL тези 
действия са застъпени в две глави – Service design 
[8] и Service transition [9]. Независимо че се раз-
глеждат едни и същи етапи от жизнения цикъл на 
услугата, то са описани различни операции, кои-
то да бъдат изпълнение, поради основният фокус 
на двете рамки за управление – TOGAF приема 
за негов продукт фирмената архитектура, докато 
ITIL приема за продукт услугата, доставена от IT 
дирекцията. Service design отговаря за координи-
рането на действията по създаването на дизайна, 
както определянето на набор от услуги (извест-
ни като каталог), които ще бъдат достъпни за из-
пълнение по време на всекидневната работа. В 
TOGAF е идентифициран и аналог  на каталога с 
услуги от ITIL. Това е наборът с преизползваеми 

архитектурни елементи (building blocks). В пред-
ложения модел управлението и инвентаризацията 
на тези данни могат да бъдат извършени от обеди-
нена роля, ползвайки единен процес.

Проверка на валидността на описаните по-горе 
свързвания може да бъде направена и с помощта 
на графиката, описана на фиг. 2. Вземайки като 
основна точка на интеграция от страна на ITIL IT 
Architecture Management, се забелязва, че автори-
те на [10] описват вътрешни взаимовръзки един-
ствено с IT Service Design, IT Service Strategy и 
IT Service Transition. Вижда се, че отсъства пряка 
връзка с IT Service Operations и Continual process 
improvement.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представен беше анализът на две от най-често 
използваните рамки за управление на информа-
ционните услуги – ITIL и TOGAF. Бяха иденти-
фицирани основните допирни точки на процесно 
ниво, както и бяха изброени ролите, отговорни 
за всеки от процесите. На база на получената ин-
формация беше предложен модел за съвместно 
използване, който урежда комуникацията на про-
цесно ниво. Като следващи стъпки за развитие на 
труда и метода следва да се определят таблица за 
отговорности, както и протокол за комуникация 
между идентифицираните роли.
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ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН

СТАНОВИЩЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН

ОТНОСНО: Представен за обсъждане проект на Национална програма „Стимулира-
не на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните 
висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“

Общото събрание на Българската академия на 
науките (ОС на БАН) изразява несъгласие и дъл-
боко възмущение от дискриминационния характер 
на публикувания проект на Национална програма 
„Стимулиране на публикационната активност на 
научноизследователския състав на държавните 
висши училища в България в световните бази дан-
ни Scopus и Web of Science“. Това е пореден опит 
да се разедини научната общност, като се насочва 
НАЦИОНАЛНА подкрепа само към част от нея и 
се изключват учените от водещата научна инсти-
туция в страната – БАН, както и тези, работещи в 
други научни организации – Селскостопанска ака-
демия и научните институти в системата на Ми-
нистерство на здравеопазването, Министерство 
на земеделието, храните и горите, Министерство 
на културата, Министерство на отбраната, Минис-
терство на вътрешните работи и др.

Учените от Българската академия на науките 
произвеждат основната част от научната продук-
ция на България в международно признати научни 
издания. Позволяваме си да напомним факта, че 
БАН от години е въвела и прилага методика за фор-
миране на трудовите възнаграждения на изследо-
вателите и разпределяне на бюджетната субсидия 
между отделните звена, обвързана с постигнатите 
конкретни резултати и насочена към стимулиране 
на качествена и видима публикационна активност.

Категорично заявяваме, че освен дискримина-
ционна, програмата не е съобразена с европей-
ските принципи за единство в научноизследова-
телските дейности и осигуряване на качествен 
научен продукт. В предложения за обсъждане вид 
тази програма е практически неприложима, нару-
шава принципите за равнопоставеност и създава 
условия за уравниловка.

Безпокойството ни е породено  от няколко фа-
кта:

Мотивите към програмата са в противоре-
чие със заложените в Националната стратегия за 
развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. 
единни политики и принципи за развитие на науч-
ноизследователския сектор на страната.

Не се отчита огромната разлика между списа-
нията, индексирани в посочените бази данни. По-
ставянето на всички списания под общ знаменател 
ще доведе до държавно стимулиране на публику-
ване предимно в списанията с по-нисък рейтинг 
и няма да насърчава насочването към списания 
с най-високи изисквания. Това противоречи на 
мерките към дейност 5.1 на Стратегията, които 
предвиждат „създаване на система за оценяване 
на приноса на статията за страната, включваща 
елементи като импакт фактор/ранг, дял на участие 
на български учени, научна област и др., и обвърз-
ването ѝ със съответно материално стимулиране“.

Проектът не гарантира равнопоставеност и 
прозрачност като водещи принципи при изразход-
ването на публични средства. Не е предвидена 
единна методика за разпределението на средства-
та за допълнителни трудови възнаграждения за 
авторство или съавторство на научни публикации 
в издания, индексирани в Scopus и Web of Science.

Проектът на програмата съдържа множество 
неясноти и неточности. Нагледен пример е ней-
ното наименование. Трябва да се подчертае, че 
учените не публикуват в световните бази данни, 
а в научни списания, част от които се реферират и 
индексират в споменатите бази данни.

Могат да се изброят още недостатъци на проек-
та на програмата, но и гореизложените разкриват 
нейната несъстоятелност и дискриминационна 
същност. Във връзка с това заявяваме следното:
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Недалновидната политика по отношение на бъл-
гарския научен потенциал доведе научноизследова-
телската система на страната до тежка кадрова криза.

Изкуствено се създава градиент в заплащането 
на учените в университетите и БАН, за да бъде от-
клонен научен потенциал от БАН и да се прикрие 
поне частично тежката кадрова криза в универси-
тетите – резултат от продължителната погрешна 
държавна политика в областта на науката и висше-
то образование.

Игнорира се огромна част от българската науч-
на общност, която включва преди всичко БАН, но 
също и в другите научни учреждения извън ДВУ.

Настояваме проектът да бъде преработен, като 
се съобрази със следните предложения:

Да бъде насочен към всички научни институ-
ции в България.

Да бъдат формулирани ясни критерии за под-
бор на научните издания, като се приложат не само 
количествени, но и качествени критерии.

В програмата да се предвидят средства за за-

плащане на публикационни такси в престижни 
международни издания.

Да се осигури по-сериозно финансиране на 
програмата, за да има тя реално обществено въз-
действие.

Призоваваме:

Да се изпълнява Националната стратегия за 
развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г. 
в нейната пълнота и последователност, като вяр-
ваме, че тя не е изготвена само, за да се показва на 
органите на Европейския съюз, а за да бъде прило-
жена в практиката.

МОН да спре дискриминационната политика 
спрямо БАН и останалите научни организации 
извън ДВУ и прилагането на двойни стандарти и 
в областта на науката! Надяваме се държавата да 
започне да работи за изграждане на единна науч-
ноизследователска екосистема в България, а не да 
насочва усилията си към разединяване на научната 
общност.

Становището е прието на 12-ото заседание на 
осмото Общо събрание на БАН на 10 май 2021 г., 
т. 3 от дневния ред.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БАН
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СЪБРАНИЕ НА АКАДЕМИЦИТЕ 
И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИТЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗБИРАНЕ НА АКАДЕМИЦИ
(ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ) И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ
(ДОПИСНИ ЧЛЕНОВЕ) НА БАН

І. Общи положения 

Чл. 1. Този Правилник определя реда, начините 
и условията за избиране на академици и член-ко-
респонденти на Българската академия на науките 
(БАН). 

Чл. 2. (1) За академици на БАН се избират бъл-
гарски граждани, които са член-кореспонденти на 
БАН в областта на науката; обогатили са науката с 
особено значими постижения; получили са широ-
ка известност и признание в страната и в чужбина 
с активни публични изяви, свързани с науката и 
нейното приложение, и имат активна изследова-
телска и експертна дейност. 

(2) Според традициите на БАН за академици 
на БАН се избират и български граждани с ви-
сше образование, изтъкнати дейци на културата 
и изкуството, чиито постижения са с безспорно 
национално и международно значение; с активни 
публични изяви, свързани с изкуството, културата 
и духовното развитие на нацията, и имат активна 
творческа и експертна дейност. 

(3) За член-кореспонденти на БАН се избират 
български граждани, които са професори и докто-
ри на науките, които не са навършили 65 години 
към датата на обявяване на конкурса; обогатили са 
науката с важни постижения; получили са извест-
ност и признание в страната и в чужбина с актив-
ни публични изяви, свързани с науката и нейното 
приложение, и имат активна изследователска и 
експертна дейност. 

(4) За член-кореспонденти на БАН в областта 
на изкуствата се избират български граждани с 
висше образование, изтъкнати дейци на култура-
та и изкуството, които не са навършили 65 години 
към датата на обявяване на конкурса, чиито по-
стижения са с безспорно национално значение; с 
активни публични изяви, свързани с изкуството, 
културата и духовното развитие на нацията, и имат 
активна творческа и експертна дейност. 

ІІ. Обявяване на конкурса и условия
за участие 

Чл. 3. (1) Академици и член-кореспонденти на 
БАН се избират с конкурс, който се обявява вед-
нъж на две години. 

(2) Конкурсът се обявява по области и включ-
ващите се в тях направления на науката (включи-
телно и за изкуствоведи), както и за творци на из-
куството. Областите съответстват на Отделенията 
на Събранието на академиците и член-кореспон-
дентите (САЧК). 

(3) Конкурс може да се обяви и за член-корес-
понденти, отговарящи на изискванията по чл. 2, 
ал. 3, които не са навършили 50 години към датата 
на обявяване на конкурса и са от всички области 
на науката, без да се посочва направление. 

Чл. 4. (1) Отделенията на САЧК обсъждат пред-
ложение на Координационния съвет на САЧК за 
броя на местата за член-кореспонденти и академи-
ци по съответните научни направления и области, 
както и предложения за броя на местата по чл. 3, 
ал. 3. Предложенията се обсъждат в САЧК, което 
ги внася в Централната изборна комисия (ЦИК), 
назначена по реда на чл. 8, ал. 1 от този Правил-
ник. 

(2) В срок до 2 седмици след внасяне на пред-
ложението от САЧК, ЦИК взема решение за броя 
на местата и информира Управителния съвет на 
БАН, който одобрява финансовите средства, необ-
ходими за организацията и провеждането на кон-
курса. 

(3) Обявата за конкурса, съдържаща броя на 
местата по съответните области и направления на 
науката, както и местата по чл. 3, ал. 3 се публи-
кува на електронната страница на БАН и в един 
национален ежедневник, както и с писма до уни-
верситетите, висшите училища, Селскостопанска-
та академия (ССА), институтите на БАН, творче-
ските съюзи на учените (Съюз на учените в Бъл-
гария (СУБ), Федерация на научно-техническите 
съюзи в България (ФНТС) и съюзите в областта 
на изкуствата. 

(4) Изборът на академици и член-кореспонден-
ти на БАН се извършва от академиците в съответ-
ствие с чл. 7 от Закона за БАН. Критериите за 
оценка на кандидатите се предлагат от Отделе-
нията на САЧК и се утвърждават от ЦИК. Крите-
риите за оценка на кандидатите се прилагат към 
обявата за конкурса. 

Чл. 5. (1) За участие в конкурса за академици и 
член-кореспонденти на БАН кандидатите могат да 
бъдат предложени (номинирани): от група акаде-
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мици (не по-малко от 4 души, от които поне двама 
са от областта, в която кандидатства участника); от 
факултетните съвети на висши училища и универ-
ситети; от научните съвети на институтите на БАН 
и на ССА; от централните ръководства на посоче-
ните в чл. 4, ал. 3 творчески съюзи на учените и от 
съюзите в областта на изкуствата. 

(2) Предложенията по предходната алинея за-
дължително се съпровождат от мотивиран доклад 
на предложителя за постиженията на номинира-
ния участник в конкурса и протокол от заседание-
то на номиниращата институция. 

Чл. 6. До 1 месец от публикуването на обявата 
желаещите да участват в конкурса подават в дело-
водството на БАН в два екземпляра заявление до 
председателя на БАН, че желаят да кандидатстват 
за съответното конкурсно място (места), както и 
че са запознати с условията за провеждане на кон-
курса. Към заявлението се добавят получените за 
кандидатите номинации по чл. 5, ал. 1. 

Чл. 7. (1) В срока, определен по чл. 6, желае-
щите да участват в конкурса, освен документите 
по чл. 6, подават при техническите секретари на 
Отделенията на САЧК, назначени съгласно чл. 8, 
ал. 3 от настоящия Правилник, в два екземпляра 
на хартиен носител следните документи, включи-
телно копие от заявлението по предходния член: 

а) Списък на всички свои научни трудове; спи-
сък на тези трудове, с които кандидатът кандидат-
ства по конкурса, както и приложени самите на-
учни трудове; творците на изкуството представят 
справка с документи за художествените си изяви; 

б) справка за изпълнение на Критериите за 
оценка на кандидатите, както и справка за по-
следните пет години по посочени показатели в 
Критериите за оценка на кандидатите; 

в) кратко описание (справка) на най-важните 
постижения на кандидата и тяхното значение за 
развитието на науката и културата и/или за мате-
риалното и/или духовното обогатяване на българ-
ския народ и българската държава; 

г) списък на цитиранията на научните си тру-
дове (без автоцитати) в научни публикации и в па-
тенти за изобретения у нас и в чужбина; 

д) списъци на авторски свидетелства, патенти и 
внедрявания; списък на успешно защитилите под 
ръководството на кандидата докторанти; списък 
на участия с покана за пленарни доклади на науч-
ни форуми като конгреси, конференции, симпози-
уми и други у нас и в чужбина; други материали 
(в съответствие с изискванията по Критериите), 
документиращи оценката в страната и в чужбина 
на резултатите от дейността на кандидата; 

е) копие на диплом за професор и копие на ди-
плом за придобиване на научната степен „доктор 
на науките“; (не се отнася за кандидатите – творци 
на изкуствата, които представят копие от диплом 
за висше образование); 

ж) формуляр по образец, попълнен от кандида-
та, и творческа биография; 

з) на електронен носител да се представят (с 
цел включване в сайта на БАН по конкурса): 
Ø творческа биография; 
Ø списък на всички научни трудове и списък 

на избраните трудове, с които кандидатът участва 
в конкурса; 
Ø кратко описание на най-важните постижения; 
Ø списък на цитиранията на научните трудове. 
(2) Кандидатът сам избира Отделението и съ-

ответното научно направление, в което ще канди-
датства. 

(3) Кандидатите за член-кореспонденти могат 
да подават заявление за участие само в един от 
двата конкурса по чл. 3, ал. 2 или по чл. 3, ал. 3.

ІІІ. Структура и функции на изборните
органи 

Чл. 8. (1) Председателят на БАН назначава 
ЦИК, включваща академиците от ръководството 
на БАН и председателите на всички Отделения 
на САЧК. ЦИК се назначава преди обявяването на 
конкурса. Тя се ръководи от председателя на БАН 
или от посочен от него академик на БАН, член на 
комисията. ЦИК има мандат до следващите избо-
ри за академици и член-кореспонденти на БАН. 

(2) Централната изборна комисия: 
1. Избира от своя състав заместник-председа-

тел и секретар на ЦИК. 
2. Следи за спазване на Закона за БАН, Устава 

на БАН и на този Правилник при избирането на 
академици и член-кореспонденти на БАН. 

3. Утвърждава Критериите за оценка на канди-
датите за академиците и член-кореспондентите, 
подготвени в Отделенията на САЧК. 

4. Наблюдава работата по провеждане на избо-
ра и спазването на предвидените в този Правилник 
срокове и утвърждава рецензентите, предложени 
от Отделенията. 

5. Организира подготовката и провеждането на 
изборите. 

6. Прави преценка за приключилия конкурс и 
представя на Управителния съвет на БАН резулта-
тите от изборите. 

7. Решава въпроси, които не са регламентирани 
от съществуващите нормативни документи и са 
възникнали текущо във връзка с избора на акаде-
мици и член-кореспонденти на БАН. 

(3) Административното обслужване на ЦИК и 
Отделенията на САЧК се осъществява от служи-
тели, определени от председателя на Българската 
академия на науките. 

ІV. Провеждане на избора 

Чл. 9. (1) В срок до 1 седмица след постъпване 
на материалите по чл. 6 и 7 на кандидатите в кон-
курса, ЦИК извършва преглед на документите за 
административно съответствие с изискванията на 
настоящия Правилник и обявява допуснатите кан-
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дидати до участие в конкурса. Допуснатите канди-
дати се обявяват на електронната страница на БАН.

(2) Документите на кандидатите, преминали 
административната проверка, се разпределят към 
Групите на академиците по Отделения, които в 
срок до 2 седмици правят предложение пред ЦИК 
за избор на рецензенти. За всеки кандидат се опре-
делят по двама рецензенти. 

(3) Групите на академиците по отделения се със-
тоят най-малко от 7 души. При недостатъчен брой 
на академиците в съответното Отделение броят им 
се допълва с академици от сродни Отделения, как-
то и с член-кореспонденти от Отделението и/или от 
сродни Отделения, неучастващи в конкурса. Съста-
вът на Групите на академиците се предлага от От-
деленията и се назначава от председателя на БАН. 

(4) Рецензентите се назначават от председателя 
на БАН със заповед в срок до една седмица от пос-
тъпване на предложенията от ЦИК. Документите 
на кандидатите се разпределят на рецензентите в 
срок от 1 седмица от датата на заповедта за назна-
чаване на рецензенти. 

(5) За рецензенти по конкурсите за БАН се из-
бират академици, както и член-кореспонденти на 
БАН и професори (доктори на науките), неучаст-
ващи в конкурса. 

(6) Срокът за представяне на рецензиите е до 2 
месеца от датата на назначаване на рецензентите. 

Чл. 10. (1) За кандидатите в конкурса по чл. 3, 
ал. 2 в двуседмичен срок след получаването на ре-
цензиите, Групите на академиците от Отделенията 
на САЧК представят в свой доклад определените 
класирани кандидати за гласуване в Събранието 
на академиците, като предлагат по 2-ма, а по из-
ключение по 3-ма кандидати за едно място с мо-
тивировка. 

(2) За кандидатите в конкурса по чл. 3, ал. 3 в 
двуседмичен срок след получаването на рецензи-
ите Групите на академиците от Отделенията на 
САЧК представят в свой доклад определените кла-
сирани кандидати за гласуване в ЦИК, като класи-
рат до 2-ма кандидати за едно място. 

(3) В едноседмичен срок ЦИК прави класиране 
на кандидатите по горната алинея и представя в 
свой доклад определените класирани кандидати в 
Събранието на академиците, като класира до 2-ма 
кандидати за едно място.

Чл. 11. (1) В срок до 1 месец от получаване на 
предложенията по чл. 10, председателят на БАН 
свиква Събранието на академиците за провеждане 
на изборите за нови академици и член-кореспон-
денти на БАН. 

(2) Събранието за изборите може да се състои, 
ако присъстват най-малко 3/4 от списъчния състав 
на академиците на БАН, редуциран с отсъстващите 
по болест или намиращите се в чужбина, но не по-
вече от 1/5 от общия брой на академиците на БАН. 
Събранието провежда изборите с тайно гласуване. 

(3) За провеждането на избора Събранието из-
бира Комисия от трима академици, които опреде-

лят помежду си председател и са подпомагани от 
административно длъжностно лице. 

(4) За избрани се приемат онези кандидати, за 
които са гласували с „да“ поне 2/3 от редуцирания 
състав на Събранието на академиците. 

(5) Ако при повече от 1 кандидат за определено 
място нито един не получи нужния брой гласове, 
се провежда балотаж между двамата кандидати 
с най-много гласове от първото гласуване. Преди 
повторното гласуване Събранието на академиците 
може отново да проведе дискусия. При повторното 
гласуване кандидатът се приема за избран, ако за 
него са гласували с „да“ поне 2/3 от редуцирания 
състав на Събранието на академиците. 

(6) Ако при повторното гласуване няма избран 
кандидат, но за единия кандидат са гласували пове-
че от половината от редуцирания състав на Събра-
нието на академиците, се допуска трето гласуване 
само за този кандидат. Той се счита за избран, ако 
получи при трето гласуване поне 2/3 от редуцира-
ния състав на Събранието на академиците. 

Ако и след третото гласуване не бъде избран 
кандидат, процедурата се прекратява. 

(а) Резултатите от изборите се отразяват в про-
токоли, които се подписват от членовете на Коми-
сията, провела избора. 

(б) При установени пропуски и нарушения в 
процедурата ЦИК разглежда конкретните случаи.

(в) След окончателното приключване на всич-
ки процедури по изборите имената на избраните 
кандидати се обявяват на електронната страница 
на БАН и се публикуват в медиите. 

V. Преходни и заключителни разпоредби 

§1. Сроковете по конкурса могат да бъдат съ-
кращавани при по-ранно изпълнение на поставе-
ните задачи. 

§2. Материалите по конкурсите за академици и 
член-кореспонденти на БАН – рецензии, доклади, 
протоколи, отразяващи резултатите от гласувани-
ята на Събранието на академиците, запечатани-
те пликове с бюлетините от гласуването, както и 
подадените от кандидата документи, предвидени 
в чл. 7 от т. „б“ до т. „ж“ вкл., се съхраняват в спе-
циален фонд на служба „Архив“ на БАН-Админи-
страция и остават с ограничен достъп. 

§3. След приключване на конкурса научните 
трудове, както и непопадащите сред описаните 
по-горе в §2 материали, се връщат на кандидатите. 

§4. На рецензентите се заплаща възнагражде-
ние за всеки рецензиран от тях кандидат. Размерът 
на възнаграждението се определя от УС на БАН. 

§5. Този Правилник е утвърден на основание 
на чл. 7 от Закона за БАН и е изменен и допъл-
нен на заседанията на Събранието на академи-
ците и член-кореспондентите на 19.12.2011 г., на 
05.04.2012 г., на 26.06.2014 г., на 18.11.2015 г., на 
29.06.2017 г. и на 22.04.2021 г. съгласно чл. 53, т. 1 
от Устава на БАН.
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КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА АКАДЕМИЦИ
И ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТИ НА БАН

Оценката на кандидатите при избора за акаде-
мици (действителни членове) и член-кореспонден-
ти (дописни членове), съгласно Закона и Устава на 
БАН, се извършва въз основа на тяхната научна и 
научноприложна дейност, участието и приносите 
им в дейността на БАН, висшите училища и кул-
турните институции в страната и в международ-
ния научен живот, подготовката на кадри, както и в 
организацията на науката.

1. Научна и научноприложна дейност

1.1. Научни публикации в специализирани 
списания и сборници – международни, чуждес-
транни и български (вкл. приети за печат с офи-
циален документ). Научни публикации, свързани с 
участие в големи чуждестранни консорциуми или 
колективи, се представят в отделен списък от оста-
налите стандартни публикации;

1.2. Монографии – у нас и в чужбина (вкл. при-
ети за печат с официален документ);

1.3. Цитирания на научни трудове (без автоци-
тати) в научни публикации и в патенти за изобре-
тения у нас и в чужбина.

1.4. Участие с научни доклади на форуми в 
чужбина и у нас (пленарни и др.);

1.5. h-индекс на кандидата;
1.6.  Участие в организационни, научни и про-

грамни комитети на международни и национални 
научни форуми, включително организиране на 
конгреси, симпозиуми, работни срещи, както и на 
секции в тях;

1.7. Участие в редакционни колегии на нацио-
нални, чуждестранни и международни научни из-
дания: 1.5.1. „главен редактор“ и 1.5.2. „член на 
редколегия“;

1.8. Членство в международни и чуждестран-
ни научни организации и академии;

1.9. Ръководство на международни разработки 
– програми, включително (програми на ЕС), дого-
вори, проекти, съвместни изследвания. Участие в 
такива разработки. Ръководство на научни разра-
ботки с общонационално значение – програми, до-
говори, проекти, съвместни изследвания с учени и 
колективи от други национални ведомства и орга-
низации. Участие в такива разработки. Финансови 
резултати от тези дейности.

1.10. Рецензии и редакторска дейност;
1.11. Ръководство и участие в развитие и съз-

даване на нови технологии. Получени средства, 
ефективност в икономиката, социалната сфера, 
екологията и т.н.;

1.12. Патенти за изобретения (и авторски сви-
детелства), сертификати и авторско право върху 

програмни продукти, промишлени образци, тех-
нологии, запазени марки, в т.ч. реализирани у нас 
и в чужбина. Получени средства и друга ефектив-
ност в икономиката, социалната сфера, екологията 
и т.н., включително в партньорство с индустрията, 
селското и горското стопанство;

1.13. Участие в развитието и/или създаването 
на:
Ø Издания с национално и международно зна-

чение: енциклопедии, речници и справочници;
Ø Музейни сбирки, колекции, изложби и други 

изяви с национално и международно значение;
ØИнформационни продукти.
1.14. Получени международни, чуждестранни, 

национални и вътрешноакадемични отличия, док-
тор хонорис кауза, почетни членства и др.

2. Дейност в областта на литературата,
културата и изкуството

2.1. Оценяват се представените най-значител-
ни произведения на поети и писатели, творци в 
областта на изобразителното изкуство и архитек-
турата, композитори, сценаристи, режисьори, по-
лучили високо признание у нас и в чужбина;

2.2. Оценяват се представените монографии, 
студии, статии, критики и други трудове на изкус-
твоведи, критици на литературата и изкуствата.

3. Подготовка на кадри

3.1. Ръководство на докторанти, дипломанти и 
специализанти от страната и чужбина;

3.2. Изнасяне на университетски лекционни 
курсове;

3.3. Публикувани учебници и ръководства;
3.4. Друга лекционна дейност в страната и 

чужбина.

4. Научно-организационна
и научно-административна дейност

4.1. Принос и участие в дейността на органи за 
управлението на БАН, университети и висши учи-
лища (ръководни органи, академични и други съ-
вети, комисии и т.н.);

4.1.1. Принос в укрепването и развитието на 
БАН, университетите и културните институции в 
страната;

4.1.2. Принос в създаването на нови лаборато-
рии, катедри, клиники и институти.

4.1.3. Принос в създаване на нови научни шко-
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ли, направления, учебни дисциплини и културни 
традиции;

4.2. Участие в популяризацията и разпростра-
нението на постиженията на науката в България, 
постиженията на БЛН, университетите и висшите 
училища, а така също и на българската култура (у 
нас и в чужбина).

5. Експертна дейност

5.1. Участие в работата на държавни и прави-
телствени органи;

5.2. Участие в национални, чуждестранни и 
международни научни експертни съвети, комисии 
и др.;

5.3. Експертна, консултантска и друга подобна 
дейност за оказване на помощ на институции и ор-
гани на управление, стопански организации и фир-
ми.

Забележки:

1. Във всяка от посочените групи на критериите 
кандидатът представя и данни за дейността си през 
последните 5 (пет) години.

2. По своя преценка кандидатът може да пред-
стави и други материали, имащи отношение към 

конкурса. По представените материали рецензен-
тите вземат отношение.

3. h-индексът се изчислява на базата на пред-
ставения от кандидата списък с цитирания. 

Приложение: Препис-извлечение на чл. 50, ал. 
1, 2 и 3 от Устава на БАН.

Чл. 50 
(1) (Доп. – 7 юни 1999 г.) За академици (дей-

ствителни членове) се избират български гражда-
ни, обогатили науката с особено значими пости-
жения и получили широка известност и високо 
признание в страната и в чужбина.

(2) (Доп. – 7 юни 1999 г.) За академици (дей-
ствителни членове) според традициите на БАН се 
избират и български граждани, изтъкнати дейци 
на културата и изкуството, чиито постижения са с 
безспорно национално и общочовешко значение.

(3) (Доп. – 7 юни 1999 г.) За член-кореспонденти 
(дописни членове) се избират български граждани, 
обогатили науката с важни постижения и получили 
известност и признание в страната и в чужбина.

Настоящите Критерии са приети и утвърдени 
от ЦИК, в съответствие с чл. 4, ал. 4. от Правилни-
ка за избор на академици и член-кореспонденти на 
БАН, на заседанието ѝ, състояло се на 06.04.2021 г.  
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НАЦИОНАЛНА
АКАДЕМИЧНА МРЕЖА

ОТЧЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЧНА МРЕЖА
НА БАН ЗА 2020 Г.

Областният управител Недялко Славов и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски преподписаха Меморандум 
за сътрудничество

През отчетния период дейността на регионални-
те академични центрове като част от Националната 
академична мрежа на БАН се осъществяваше при 
тясното взаимодействие на научни звена на БАН с 
общински и областни структури, университети на 
територията на региона, бизнеса, музеи, училища, 
читалища. 

През 2020 г. акад. Юлиан Ревалски – председа-
тел на Българската академия на науките, и област-
ният управител на Смолян г-н Недялко Славов пре-

подписаха Меморандума за сътрудничество меж-
ду БАН и Смолянска област. В срещата участваха 
акад. Димитър Димитров; проф. Митко Димитров 
– координатор на Националната академична мре-
жа на БАН; проф. Евгени Семков – директор на 
Института по астрономия с НАО „Рожен“; доц. 
Никола Петров – зам.-директор на Института 
по астрономия с НАО „Рожен“; инж. Момчил 
Караиванов – координатор на Регионалния акаде-
мичен център на БАН в Смолян.

 Областният управител Недялко Славов изрази 
удовлетворението си, че документът дава добра 
възможност за включване на целия научен капа-
цитет, с който БАН разполага, в управленските 
процеси на региона. Акад. Ревалски посочи, че 
чрез регионалните академични центрове научна-
та експертиза на учените от БАН може да бъде в 
помощ на местната власт за решаването на спе-
цифични проблеми. Във връзка с високото ниво 
на образование в област Смолян, той каза, че 
сътрудничеството може да се разшири и в тази 
сфера. „Академията работи по много проекти за 
обучението на учители за нов начин на препода-
ване, който подобрява качеството на образование. 
В това направление БАН разполага със собствен 
ресурс, осигурен по мащабни европейски и на-
ционални проекти.“

С подписването на Меморандума се създава 
възможност за по-тясно сътрудничество между 

Академията и региона, което е от двустранен инте-
рес. Гарантира се бързо привличане на научен ка-
пацитет в полза на хората в Родопите. Досегашното 
сътрудничество, свързано със защитата от при-
родни бедствия и създаване на критична инфра-
структура, с интегрирана система за безопасност 
при бедствия и аварии, анализите, разработени от 
учените в БАН във връзка с целево финансиране 
за малките общини, с комплексния характер на ту-
ристическия потенциал, показва, че качеството на 
експертизата е от ключово значение и затова е необ-
ходимо тя да се изготви от учени от БАН. 

Г-н Славов посочи, че за Смолянска област 
символът за сътрудничеството с БАН е НАО 
„Рожен“. Доц. Никола Петров – заместник-ди-
ректор на Института по астрономия, оцени по-
мощта през последните няколко години, която 
беше оказана към Обсерваторията. Той обърна 
внимание върху значимостта на изграждането на 
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инфраструктура за популяризиране и развитие на 
научната дейност в НАО – Рожен. 

След преподписването на Меморандума за съ-
трудничество между Българската академия на 
нау ките и Областна администрация Смолян, пред-
ставителите на академичната общност от БАН по-
сетиха община Смолян, където обсъдиха възмож-
ностите за сътрудничество със заместник-кмета 
Марин Захариев.

Подобрява се материалната база на изнесе-
ните филиали на институти на БАН в регионал-
ните центрове. На основание на Меморандума за 
сътрудничество между община Бургас, Областна 
администрация Бургас и Българската академия 
на науките, са предоставени помещения за раз-
криване на звено за цифровизация на културните, 
историческите и природните богатства на регион 
Бургас. Лабораторията по цифровизация е зве-
но на секция „Математическа лингвистика“ към 
Института по математика и информатика, със се-
далище в Бургас. Тя ще създаде солидна основа 
за разработването на бъдещи програми и проекти, 
свързани със социално-икономическото развитие, 
културата, образованието, опазването на околна-
та среда и устойчивото ползване на природните 
и историческите екосистеми на територията на 
община Бургас и област Бургас. С договор меж-
ду БАН и община Велико Търново е предоста-
вен 6-ият етаж от административна сграда на ул. 
„Никола Габровски“ 68 във Велико Търново за 
нуждите на Института по математика и инфор-
матика, Института по роботика, Института по 
етнология и фолклористика и Етнографски му-
зей и Регионалния академичен център – Велико 
Търново.

В Бургас беше учредено Сдружение с нес-
топанска цел в обществена полза „Регионален 
академичен център на БАН“. То се създава като 
юридическо лице с цел да улесни участието в под-
готовката и изпълнението на проекти. По повод 
на неговото учредяване, Ръководството на БАН 

взе решение БАН като организация задължително 
да участва в това и бъдещи подобни сдружения с 
решение на УС, а заинтересованите институти на 
БАН да участват с решение на техните управлява-
щи органи.

В новоучреденото сдружение „Регионален 
академичен център на БАН“ в Бургас участват 
Бургаският свободен университет (БСУ), РИМ 
– Бургас, Търговско-индустриалната камара, от 
Българската академия на науките – Институтът 
за изследвания на климата, атмосферата и води-
те, Институтът по океанология, Институтът по 
полимери, Кирило-Методиевският научен цен-
тър, Институтът по математика и информатика. За 
председател на новоучреденото Сдружение беше 
избрана проф. д-р Севдалина Турманова. 

Дейността, която ще развива Сдружението, ще 
е в обществена полза в посока за регионално, на-
ционално и транснационално развитие, включи-
телно с фокус върху тематични области съгласно 
стратегическия документ Иновационна страте-
гия за интелигентна специализация на Република 
България 2014 – 2020 и основните типове инвести-
ции за Югоизточен район.  

За постигане на поставените цели Сдружението 
ще подготвя и провежда изследвания, проучвания 
и анализи, свързани с научното и социално-иконо-
мическото развитие, създава, координира, упра-
влява и осъществява мониторинг на проекти, про-
грами, консултира и подпомага други публични и 
частни организации във връзка с изготвянето на 
анализи, научни изследвания, подготовката и из-
пълнението на проекти.

РАЦ – Пловдив проведе на 17 септември 
2020 г. информационен ден „Съвременната на-
учноизследователска инфраструктура – необхо-
димо условие за изследвания на високо научно 
ниво“ за представяне на изградения към ЦЛПФ 
изследователски център „Мехатроника и нанотех-
нологии“. Участваха председателят на БАН акад. 
Ю. Ревалски, кметът на Пловдив З. Димитров, 
представители на научни организации и иноватив-
ни фирми, представители на медиите в Пловдив. 
Основната дейност на Центъра е научна, науч-
ноприложна и иновативна дейност в областта на 
материалознанието, както и реализиране на техно-
логичен трансфер в индустрията. Центърът се със-
тои от технологичен и изследователски комплекс, 
разположени в новата Чиста стая и обновената ѝ 
стара част.

На 28 август 2020 г. РАЦ – Габрово органи-
зира дискусия за връзката между бизнеса и 
науката в Техническия университет – Габрово с 
цел да инициира по-тясно сътрудничество между 
Българската академия на науките, университетите 
и бизнеса. В срещата участваха проф. Железаров 
– ректор на ТУ – Габрово, доц. Йорданов, коор-
динатор на РАЦ, Г. Хинкова – ръководител на 
Регионален иновационен център „Амбициозно 
Габрово“, проф. Димитров – координатор на 

Представителите на академичната общност от БАН 
посетиха община Смолян

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА МРЕЖА



52  Списание на БАН 3/2021

Националната академична мрежа на БАН, чл.-
кор. проф. Маргенов, проф. Карастоянов и доц. 
Георгиев от Института по информационни и кому-
никационни технологии на БАН, доц. Стоилова – 
научен секретар на направление „Нанонауки, нови 
материали и технологии“.  

Участниците в дискусията представиха редица 
приложни разработки, които могат да се внедрят 
в реалния бизнес. Участниците от ИИКТ–БАН 
запознаха представителите на бизнеса с възмож-
ностите на уникалната високопроизводителна 
техника на института (суперкомпютър, 3D компю-
търен томограф, термокамера, високоскоростна 
камера и др.) да решава проблеми на бизнеса. Доц. 
Стоилова представи дейността на институтите на 
БАН и най-новите разработки на учените в област-
та на новите материали и технологии.

На срещата присъстваха студенти от ТУ – 
Габрово, от университети от Великобритания и 
ученици от Природо-математическата гимназия 
в града. Младите хора обсъдиха възможността за 
провеждане на стажове в институтите на БАН, 
както и възможността за продължаване на обуче-
нието в докторски програми.

На 7 февруари 2020 г. беше проведена кръгла 
маса на тема „Умения на мениджъра и специа-
листа днес. Професиите на бъдещето“, органи-
зирана от доц. Силвена Йорданова, регионален 
координатор на Регионален академичен център 
– Добрич. Беше представена Българската акаде-
мия на науките като водеща научна институция 
с 150 години история. Целта на тази кръгла маса 
беше, от една страна, запознаване с дейността на 
Академията, а от друга страна, да се обсъдят как-
ви умения търсят работодателите в своите слу-
жители, както и кои са професиите на бъдещето. 
На тази среща бяха обсъдени кои са ключовите 
умения, които са търсени от страна на работо-
дателите. Имаше представени организации от 
сферата на хотелиерството и туризма, сред кои-
то: „Кемпински хотели“, хотел „Грифид“, хотел-
ска верига „Иберостар – Испания, Коста Брава 
– Испания, Барсело хотел група, Исторически 
парк – Варна, както и представители на ИТ ком-
пании.

На кръглата маса имаше представяне от стра-
на на студенти, участвали в студентски стажове, 
и завършили вече студенти. Те споделиха умения-
та, които са придобили по време на своето обу-
чение, както и опита им, придобит от стажовете. 
Студентите се запознаха и със структурата на 
Българската академия на науките.

Регионалният академичен център на БАН в 
Бургас заедно с Търговско-индустриалната ка-
мара – Бургас организира седма поредна среща 
„Жените от науката и бизнеса“ на 5 март в Бургас. 
В нея специално участие като лектори взеха акад. 
Никола Съботинов и акад. Дамян Дамянов, чле-
нове на САЧК на БАН, както и проф. дфн Петър 
Петров, ръководител на Националната академич-
на мрежа на БАН. Проф. Севдалина Турманова, 
координатор на РАЦ – Бургас, откри срещата и го-
вори за съвременната жена като активен участник 
в динамичния живот и цената на успеха ѝ.

Участници в седмата среща „Жените от науката
и бизнеса“ в Бургас

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЧНА МРЕЖА
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Академик Никола Съботинов, председател на 
БАН (2008 – 2012) и почетен гражданин на Бургас, 
изнесе лекция на тема „Наука и иновации“ и пред-
стави на аудиторията интересни данни за необхо-
димостта от по-тясно сътрудничество на образова-
телни, научни институции и бизнес организации. 
Академик Дамян Дамянов представи своята гледна 
точка за „Прогресът в лечението на онкологичните 
заболявания през погледа на хирурга“. Лекциите 
предизвикаха много въпроси, становища и инте-
ресни дискусии сред присъстващите. 

В събитието участваха зам.-кметовете на общи-
на Бургас Дияна Саватева и Весна Балтина, ректо-
рите на двата университета, председателят и зам.-
председателят на ТИК – Бургас, капитан Жорж 
Дерелиев и инж. Видка Вълчева. В срещата, която 
се състоя в гранд хотел и СПА „Приморец“, взеха 
участие повече от 70 делови жени, представители 
на бизнеса и науката, институциите и обществе-
ния живот на област Бургас. 

На финала на срещата проф. Севдалина 
Турманова откри изложба, посветена на 
Българската академия на науките, която през 
2019 г. отбеляза своята 150-годишнина. 

Регионалният академичен център – Бургас е съ-
организатор на 10 юбилейна Международна кон-
ференция „Цифрово представяне и опазване на 
културно и научно наследство“ – DiPP2020 24 
– 26 септември 2020 г. в Бургас. Основен органи-
затор е Институтът по математика и информатика, 
под патронажа на ЮНЕСКО и община Бургас, и с 
подкрепата на Националния фонд „Научни изслед-
вания“. Международната конференция „Цифрово 
представяне и опазване на културно и научно на-
следство“ традиционно среща работещи в страна-
та и в чужбина научни центрове за представяне 
на последните постижения в областта на ИКТ за 
културно и научно наследство, както и за набе-
лязване на насоки за бъдещи изследвания. В пре-
дишните издания на DiPP досега участваха повече 
от 400 учени от повече от 25 държави (България, 
Германия, Гърция, Израел, Италия, Китай, Латвия, 
Португалия, Румъния, Русия, САЩ, Сърбия, 
Унгария, Украйна, Франция, Холандия, Чехия, 
Швейцария и др.), които представиха научни и 
проектни доклади, публикувани в сборник на кон-
ференцията. Конференцията цели да представи 
иновации, проекти и научни и научноприложни 
разработки в областта на цифровото документира-
не, архивирането, представянето и запазването на 
световно и национално материално и нематериал-
но културно и научно наследство. Основен фокус 
е осигуряването на отворен достъп до цифровизи-
рано национално културно и научно наследство и 
следването на устойчиви политики за продължава-
щото му цифрово съхранение и опазване. С прио-
ритет е цифровото представяне и съхранение на 
паметници на културата и историята в условия на 
риск. На конференцията бяха демонстрирани ино-
вативни технологии и прототипи, в т.ч. цифрови 

хранилища, цифрови архиви, виртуални музеи и 
цифрови библиотеки, резултат на утвърдени прак-
тики и постижения в областта. Обществени и спе-
циализирани библиотеки, музеи, галерии, архиви, 
центрове, изследователски институции и универ-
ситети (национални и чуждестранни) са поканени 
да обменят опит, идеи и резултати по тематиката 
на конференцията.

По време на форума се проведе семинар и 
национален информационен ден „Отворен дос-
тъп до научни публикации и данни“, организи-
ран от Института по математика и информатика, 
Българската академия на науките, както и семинар 
„Виртуални музеи и техни образователни прило-
жения“, организиран от Института по математика 
и информатика в рамките на Националната научна 
програма „Културно-историческо наследство, на-
ционална памет и обществено развитие“.

На 19 юни 2020 г. в Разград се проведе регио-
нален научен семинар в направление „Нови мате-
риали и нанотехнологии“ на тема „Синтез, струк-
турни характеристики и свойства на пироксен-ба-
зирани керамични пигменти“ с гост лектор доц. д-р 
Росица Титоренкова от Института по минералогия 
и кристалография. Съорганизатор и партньор в 
подготовката на семинара е РАЦ – Разград. Освен 
преподаватели и студенти към семинара проявиха 
интерес и доста фирми от региона.

РАЦ – Разград беше домакин на традиционна-
та двудневна научна конференция с междуна-
родно участие, която тази година се проведе он-
лайн на 6 и 7 ноември 2020 г. под наслов: „Нови 
индустрии, дигитална икономика, общество – 
проекции на бъдещето – III“. Този ежегоден нау-
чен форум се организира съвместно с Филиал 
– Разград на Русенския университет и Съюза на 
учените в България – клон Разград. Тематичните 
направления на форума са в областта на химич-
ните технологии, биотехнологиите и хранител-
ните технологии. На заседанията в двете секции 
бяха представени 35 доклада с актуална научна и 
производствена тематика. Участниците в конфе-
ренцията бяха от университети в София, Бургас, 
Пловдив, Стара Загора, Варна и от научни инсти-
тути на БАН – Института по обща и неорганична 
химия, Института по органична химия с Център 
по фитохимия, Института по минералогия и крис-
талография, Института по оптически материали 
и технологии и др. В работата на конференцията 
взеха участие и учени от чужбина – от Украйна, 
Молдова, Румъния, Македония, Хърватска и др. 
В заседанията на конференцията се включиха и 
представители на фирми от региона, работещи в 
областта на химичните технологии, биотехнологи-
ите и хранителните технологии. Авторите на най-
добрите доклади от двете секции бяха отличени с 
Грамота и Кристален Приз The Best Paper. 

През 2020 г. стартира инициативата на РАЦ – 
Пловдив „Науката подпомага образованието“ за 
популяризиране на научните изследвания и тях-
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ното приложение в живота, за разширяването на 
знанията и практическото обучение на учениците 
от средните училища и студентите от Пловдив. 
Сътрудниците на ЦЛПФ и на филиала на ИМИ 
участват в обучението по природни науки на уче-
ниците, а практическите занятия се провеждат в 
Чистата стая на ЦЛПФ.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски 
организира в Бургаския свободен университет май-
сторския клас в направление „Информатика и 
компютърни науки“ на ЦИТН. В майсторския 
клас се включиха над 150 студенти и преподава-
тели от БСУ, ученици от Математическата гимна-
зия и от Гимназията по компютърно програмиране 
и иновации, както и над 10 представители на ИТ 
компании от региона. Бургаският свободен уни-
верситет и Българската академия на науките рабо-
тят съвместно от 2011 г. след подписано Рамково 
споразумение за сътрудничество в областта на 
учебния и изследователския процес. Бъдещата 
дейност между двете институции предвижда съз-
даване на условия за мобилност на учени и докто-
ранти, обмен на членове на научно-преподавател-
ския и научноизследователския състав, съвместно 
обучение на докторанти, повишаване нивото на 
квалификация на академичния състав, работа по 
научни проекти.

Подобряването на професионалното образо-
вание (средно и висше) в регион Стара Загора е 
съвместна политика на РАЦ, Стара Загора; РАЦ, 
Казанлък; Областна администрация; РУО; общи-
ните от областта; професионалните гимназии от 
областта и други партньори. Сътрудничество с 
училищата по математика и информатика от област 
Стара Загора, съвместно с УчИ–БАН, Института 
по математика и информатика при БАН и РУО, Ст. 
Загора.

За втора поредна година Регионалният ака-
демичен център на БАН в Бургас е партньор в 
„Предприемачество чрез природни науки“. На 
11 и 12 януари 2020 г. в Професионалната гим-
назия по механоелектротехника и електроника в 
Бургас се организираха научни работилници в об-

ластта на химията, биологията, физиката, роботи-
ката, астрономията и електрониката. Фестивалът 
на науката е за ученици от пети до седми клас. 
Проектът включва практикоприложни работилни-
ци по физика, химия, биология, 3D принтиране, 
роботика и електроника, електроника и микрокон-
тролери. 

Регионалният академичен център – Бургас под-
крепи IV екологична конференция „Да мислим 
екологично за бъдещето“ за ученици и студенти 
в КЦ „Морско казино“. Поради Ковид-19 епиде-
мията, конференцията се проведе дистанционно в 
платформата ZOOM.

РАЦ – Добрич организира на 10 февруари 
2020 г. кръгла маса „Умения на мениджъра. 
Професиите на бъдещето“ – среща на бизне-
са с представители на академичната общност в 
сградата на ВУМ, Варна. По време на кариерното 
изложение беше представена дейността на РАЦ – 
Добрич.

РАЦ – Добрич е съорганизатор на Международна 
конференция „Дигитализация на бизнеса, науката 
и образованието“, 7 – 8 септември 2020 г., хотел-
ски комплекс „Албена“. В рамките на научната 
конференция РАЦ – Добрич организира кръгла 
маса на тема „Дигитализация на бизнеса, науката 
и образованието“.

РАЦ – Пловдив участва в процедурата 
BG16RFOP002-1.27 „Създаване и развитие на ре-
гионални иновационни центрове (РИЦ)“ от ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ чрез свой 
представител – ЦЛПФ. Чрез РАЦ – Пловдив БАН 
оказва логистична помощ на партньори (изготвяне 
на документация за тръжни процедури за закупу-
ване на оборудване и строително-монтажни дей-
ности) за участие по програма „Наука и образова-
ние за интелигентен растеж“.

На 10 септември 2020 г. председателят на БАН 
акад. Юлиан Ревалски и областният управител на 
Смолянска област г-н Недялко Славов откриха из-
ложбата „150 години БАН“. 

„За силата и мъдростта на една държава се съди 
по това как се отнася към науката, към стремежа 

Областният управител Недялко Славов и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски откриха изложба, посветена 
на 150-годишнината от основаването на БАН
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за знание!“, каза областният управител Недялко 
Славов на откриването на изложбата. Той благо-
дари за предоставената чрез тази изложа възмож-
ност да добием съдържателна представа за вид-
ните личности, които са основали, ръководили 
и допринесли с научната си дейност за издигане 
авторитета на БАН от създаването ѝ до наши дни. 
„Разглеждайки тази изложба имаме основание за 
поредния повод за гордост, че сме българи!“

Академик Юлиан Ревалски каза, че тази изложба 
отразява ролята на Българската академия на науки-
те за развитието на държавата през този 150-годи-
шен период. Създадена през 1869 г., Академията 
изиграва значима роля за изграждането на новата 
българска държава. Огромен е приносът ѝ за раз-
витието на образователната система – училищната 
и създаването на първия български университет 
– Софийския университет. След Втората световна 
война много български учени допринасят за разви-
тието в световен план на индустрията, химическа-
та промишленост, биотехнологиите, космическите 
и ядрените технологии, и други научни сфери. И в 
новата история БАН остава стожер на българщи-
ната и поддържа високото качество в научните из-
следвания и световната класа на българските учени. 

Регионалният академичен център на БАН 
в Сливен организира гостуване на изложба-
та „150 години Българска академия на науки-
те“. Тя е включена в програмата за честване на 
празника на града – Димитровден, и е уредена в 
Националния музей на текстилната индустрия за 
период от 16 септември до 15 октомври 2020 г. 
Изложбата е повод за сливенци да потърсят 
участието на своите съграждани в създаването 
и дейността на Българското книжовно друже-
ство и го намират в лицето на двете сливенски 
фамилии в Браила: Симови и Ценови. „Никола 
Ценов е бележита личност. Той има заслуги 
не само към родния си град Сливен, но и към 
цяла България. Той е бил един от основателите 
на Българското книжовно дружество, преиме-
нувано после в Българска академия на науките. 
Книжовното дружество, със седалище първона-
чално в Браила, се помещавало даром в една от 
неговите къщи в същия град. За образуване на 
първоначалния фонд на дружеството той пръв 
внесъл волна помощ от 12 000 франка; бил е 
почетен председател на същото дружество…“ 
(Д-р Симеон Табаков. Опит за история на град 
Сливен, т. 2, с. 491).

През ноември 2020 г. Художествената галерия 
„Проф. Илия Петров“ в Разград беше домакин на 
изложбата „150 години Българска академия на 
науките“. Организатор на събитието е Регионалният 
академичен център – Разград. Гражданите и гостите 
на Разград успяха да видят изложбата, благодарение 
на сътрудничеството между Художествената гале-
рия „Проф. Илия Петров“, Регионалния академичен 
център – Разград и община Разград. 

РАЦ – Габрово организира изложбата, посве-
тена на 150-годишнината от създаването на БАН, 
разположена във фоайето на Техническия универ-
ситет – Габрово.

РАЦ – Бургас организира изложба „В света 
на българските откриватели и изобретатели“ в 
Културен център „Морско Казино“.

РАЦ – Добрич организира изложба „Жените 
в математиката“, януари, февруари 2020 г. и из-
ложба „Самуилова България“, август, септември в 
Народно читалище „Йордан Йовков“, Добрич.

Представители на РАЦ – Разград (доц. д-р 
Цветан Димитров, доц. д-р Милувка Станчева, 
гл. ас д-р Илияна Николова) съвместно с учени 
от Института по минералогия и кристалография 
се включиха като екип от 14 учени в подготовка-
та и кандидатстването с проект № КП-06-ПН-47/5 
на тема „Синтез, структурни характеристики и 
свойства на нови пироксен-базирани керамични 
пигменти, дотирани с различни d- и f-преходни 
елементи“ в конкурс „Финансиране на фундамен-
тални научни изследвания – 2020“, научна област 
„Технически науки“. Извършва се рецензиране и 
предстои евентуално финансиране. РАЦ – Стара 
Загора участва в проект за изграждане на Център 
по компетентност по ОП НОИР, в партньорство с 
РАЦ – Габрово и ТУ – Габрово и за учредяване 
на клъстер „Технологии за чиста околна среда“ с 
участие на фирми и организации от Стара Загора и 
ТУ – Габрово. В процедура на включване в клъсте-
ра е ИКИТ–БАН.
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РАЦ – Разград проведе разговори с предста-
вители на научни институти на БАН: Института 
по обща и неорганична химия, Института по фи-
зикохимия, Института по катализ, Института по 
минералогия и кристалография, Института по 
електрохимия и енергийни системи, Института 
по органична химия с Център по фитохимия от-
носно възможността за използване на част от обо-
рудването за извършване на анализи, консултации, 
експертизи на фирми от региона. РАЦ – Стара 
Загора работи за популяризиране сред бизнеса, 
институциите и организациите на Стара Загора на 
списък с разработки на БАН, готови за внедряване. 
На 27 февруари 2020  в Стара Загора е организира-
на работна среща на всички заинтересовани стра-
ни. Организиране на виртуална областна панора-
ма на професионалното образование и кариерно-
то ориентиране – 11 май 2020 г. Организиране на 

Дни на отворените врати в предприятия в област 
Стара Загора за популяризиране и повишаване на 
привлекателността на професионалното образова-
ние и обучение сред младите хора. 9 – 13 ноември 
2020. На 18 септември 2020 г. на Областен съвет 
за развитие на Смолянска област РАЦ – Смолян 
представи по-важни моменти от историята на БАН 
и от дейността на територията на Родопите. Бяха 
очертани възможни перспективи за бъдещо съ-
трудничество. РАЦ – Стара Загора проведе работ-
ни срещи с представители на фирми, организации 
и институции от Старозагорски регион за устано-
вяване на отношения с институти на БАН и други 
научни звена от НАМ. Представяне на дейността 
на РАЦ Стара Загора и НАМ–БАН в регионални-
те медии. Представяне на РАЦ – Стара Загора, 
РАЦ – Казанлък и НАМ–БАН в Икономическия 
годишник на регион Стара Загора 2020.
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ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Николай К. Витанов
АКАДЕМИК ПЕТЪР ПОПИВАНОВ НА 75 ГОДИНИ

...И затова ти заявявам, че приемам Бог направо и просто. Ето обаче какво трябва да 
се отбележи: ако има Бог и ако той наистина е създал земята, то, както ни е напълно 
известно, той я е създал според Евклидовата геометрия, а човешкият ум има понятие 
само от трите измерения на пространството. Между туй имало е и има дори и сега 
геометри и философи, и дори измежду найзабележителните, които се съмняват, че 
цялата Вселена или още пошироко – цялото битие е било създадено само според Ев-
клидовата геометрия, осмеляват се дори да мечтаят, че две успоредни линии, които 
според Евклид по никой начин не могат да се пресекат на Земята, може би биха се 
пресекли нейде в безкрайността. Аз, драги, съм решил тъй, че щом дори това не мога 
да разбера, как ще мога да разбера нещо за Бога? Смирено признавам, че нямам никакви 
способности да разрешавам такива въпроси, моят ум е евклидовски, земен и затова 
къде ще ти решаваме онова, което не е от мира сего. Пък и тебе те съветвам да не 
мислиш никога за това, приятелю Альоша, а наймного относно Бога: има ли го, или го 
няма. Всичко това са въпроси съвсем несвойствени на ум, създаден с понятие само за 
трите измерения...

Иван Карамазов 

Академик Петър Радоев Попиванов е роден на 
6 април 1946 г. в София, в семейство, произхож-
дащо от стари възрожденски родове. По бащина 
линия родословието му е от Лясковец. Единият 

от прадядовците му по тази линия –  поп Иван, е 
участник във Велчовата завера от 1835 г. и е за-
клел участниците във заверата. Другият му пра-
прадядо, поп Стоян Брусев, е участник в четата 
на капитан дядо Никола през 1856 г. Дядото на 
акад. Попиванов е съратник на Александър Стам-
болийски и Райко Даскалов и е заемал отговорни 
постове по времето на земеделското управление 
в периода 1920 – 1923 г. Братът на бабата на акад. 
Попиванов, генерал Радой Сираков, се е отличил 
през Балканската война. Бащата на Петър Поп-
иванов е акад. Радой Попиванов, който е ученик 
на изтъкнатия български биолог акад. Методи 
Попов и е бил дългогодишен ръководител на 
Катедрата по обща биология при Медицинска 
академия – София, директор на Института по ме-
дикобиологични проблеми и министър на здраве-
опазването  от 1977 до 1988 г.

При такова родословие човек лесно може да 
се ориентира към медицината или хуманитари-
стиката, но Съдбата е решила друго. Още като 
ученик Петър Попиванов проявява сериозен 
интерес към математиката, участва и печели ма-
тематически състезания и олимпиади. Първата 
му публикация е в списание „Математика“ през 
1963 г., преди да завърши средно образование в 
22 СПУ – София през 1964 г., с отличен успех 
и златен медал. Следвайки интересите си, Петър 
Попиванов постъпва в Софийския университет, 
специалност „Математика“. По това време в Ма-
тематическия факултет преподават акад. Любо-
мир Илиев, акад. Боян Петканчин, проф. Алипи 
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Матеев, проф. Ярослав Тагамлицки и други из-
вестни математици. Още като студент Петър По-
пиванов се ориентира към областта на частните 
диференциални уравнения и като дипломант на 
бъдещия професор (тогава доцент) Тодор Генчев 
защитава дипломна работа по неелиптични гра-
нични задачи. През 1969 г. Попиванов завършва с 
отличен успех висшето си образование по матема-
тика, специалност „Комплексен анализ“, в днеш-
ния Факултет по математика и информатика на СУ 
„Св. Климент Охридски“ и постъпва на работа в 
Математическия институт при БАН. През 1970 г. 

Петър Попиванов става аспирант в Московския 
държавен университет, като негов научен ръково-
дител е проф. Юрий Егоров. По такъв начин Петър 
Попиванов става част от голяма математическа 
школа, включваща професорите Петровский, Кон-
дратиев, Вишик, Олейник и Бугаев и простираща 
се назад във времето до прочутия немски матема-
тик Карл Вайерщрас и не само дотам. През 1973 г. 
Попиванов защитава дисертация за научната сте-
пен „кандидат на математическите науки“ на тема 
„О локальной разрешимости псевдодифференциа-
льных операторов с простыми и двухкратными ха-
рактеристиками“. След защитата на дисертацията 
се завръща в България и работи в Института по 
математика и информатика при БАН, където през 
1979 г. е избран за старши научен сътрудник II сте-
пен (доцент), през 1986 г. защитава дисертация за 
научната степен „доктор на математическите нау-
ки“, a през 1988 г. е избран за професор. От 1989 г. 
проф. Попиванов е ръководител на секция „Дифе-
ренциални уравнения“ към Института по матема-
тика и информатика. През 1995 г. Петър Попива-
нов е избран за член-кореспондент на БАН, а през 
2003  г. е избран за академик.

Научната дейност на акад. Петър Попиванов е 
в областта на частните диференциални уравнения, 
с които се моделират много процеси във физиката, 
химията, биологията, медицината, икономиката, 
епидемиологията, социологията и т.н. От около 
50 години акад. Попиванов активно участва в ма-
тематическия живот с многобройните си научни 
публикации, участия в конференции, семинари, 
съвместна работа с други колеги, дипломанти и 
докторанти. Научните му публикации са над 200 
и са в областите на линейния и нелинеен микроло-
кален анализ; неелиптични гранични задачи; гло-
бална разрешимост и хипоелиптичност на частни 
диференциални уравнения върху компактни мно-
гообразия; нелинейни хиперболични уравнения 
с израждания и приложения в механиката и гео-

Част от научното родословие 
на акад. Петър Попиванов

Акад. Петър Попиванов в Института по математика и 
информатика – БАН пред портретите на академиците 
Никола Обрешков, Любомир Чакалов и Боян Петканчин

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ



 Списание на БАН  59  3/2021

метрията. Получените резултати в тези области 
са отпечатани в авторитетни научни списания 
като „Успехи математических наук“, „Дифферен-
циальные уравнения“, „Доклады РАН“, „Мате-
матический сборник“, „Communications in Partial 
Differential Equations“, „Nonlinear Analysis“, нем-
ските „Mathematische Zeitschrift“, „Mathematische 
Nachrichten“, „Annals of Global Analysis and 
Geometry“, „Annali di Matematica Pura ed Applicata“, 
„Journal of Mathematics of Kyoto University“, 
„Journal of Mathematical Society of Japan“, 
„Hiroshima Mathematical Journal“, „Proceedings 
of the AMS“, „Comptes rendus de l’Académie des 
Sciences Paris“ и т.н. и са цитирани основно от 
чуждестранни учени над 550 пъти в научни и об-
зорни статии, монографии, учебници и дисерта-
ции. Академик Попиванов има издадени следни-
те монографии на английски език: The degenerate 
oblique derivative problem for elliptic and parabolic 
equations, Akademie Verlag, Berlin, 1997 (с Д. Па-
лагачев); Partial differential equations, Approximate 
solutions in scales of functional spaces, Wiley – 
VCH, 2000 (с Т. Грамчев); Geometrical methods 
for solving of fully nonlinear PDE, UBM edition, 
Sofia, 2006; Nonlinear waves. An introduction, World 
Scientific 2012 (с А. Славова, преведена на японски 
от Kyoritsu Shuppan Co., Ltd., Tokyo, Japan, 2013); 
Nonlinear waves. A geometrical approach, World 
Scientific 2019 (с А. Славова).

Академик Петър Попиванов има и обширна 
педагогическа дейност. Над 20 години преподава 
обикновени и частни диференциални уравнения 
във Факултета по математика и информатика на 
СУ „Св. Климент Охридски“ и над 10 години чете 
курс по обикновени и частни диференциални урав-
нения в Югозападния университет в Благоевград, 
както и множество спецкурсове от областта на ди-
ференциалните уравнения и техните приложения 
и е ръководил множество дипломанти и докторан-
ти, двама от които са професори – във Франция и 
в Италия. Академик Попиванов е съавтор на Ръ-
ководство по частни диференциални уравнения за 
СУ, което претърпява 5 издания, включително и 2 
основно преработени, и на учебник по обикновени 
диференциални уравнения за студентите от Юго-
западния университет в Благоевград.   

Експертната съвместна научна дейност с чуж-
дестранни учени на акад. Петър Попиванов също 
е обширна. Той е член на редакционния съвет 
на „Journal of Partial Differential Equations and 
Applications“ (Birkhauser), 15 години е бил член 
на редакционния съвет на „Annali di Ferrara“. Ака-
демик Попиванов е бил рецензент на десетки ди-
сертации, хабилитации и професури в България, 
Италия, Германия и Франция. Той е дългогодишен 
член на редколегията на списание „Доклади на 
БАН“ (22 години), главен редактор на поредицата 
„Плиска“. Петър Попиванов е бил гост професор в 
множество университети като например в Универ-
ситета Париж 11 – Орсе, университетите в Болоня 

и Каляри, Университета в Тулуза, в университетите 
в Чоу, Чиба, Цукуба, Киото, Хирошима, Нагойя и 
Осака. Академик Попиванов е изнасял множество 
доклади на международни конференции – като се 
започне от Московския университет „Ломоносов“, 
института „Стеклов“ и университетите в Лунд и 
Линкьопинг на север и се стигне до Института 
„Вайцман“ и до университета „Технион“ в Израел.

Обществената и организационната дейност на 
акад. Попиванов също е многостранна. Той е член 
на Общото събрание на БАН, член на Управител-
ния съвет на БАН от 2004 до 2013 г., председател 
на Научния съвет на Института по математика и 
информатика при БАН от 1995 до 2008 г., ръко-
водител от 1989 до 2011 г. на секция „Диферен-
циални уравнения“ към института, секретар и 
заместник-председател на Отделението за приро-
до-математически науки на Събранието на акаде-
миците и член-кореспондентите на БАН. Член е на 
Съюза на математиците в България, на American 
Mathematical Society (от 1985 г.), на Съюза на уче-
ните в България (СУБ) (от 1975 г.), на Президиума 
и председател на секция „Математика“ на Съюза 
на учените в България (1998 – 2004), на Специа-
лизирания научен съвет по математика на ВАК и 
негов заместник-председател; член, заместник-
председател и председател на Научно-експертната 
комисия по математически науки на ВАК; член на 
редакционния съвет на списание „Наука“, член на 
Комисията за високи научни постижения на Съ-
юза на учените в България и е награден с Юбилей-
на грамота на Съюза на учените през 2014 г. 

Академик Петър Попиванов е член на българ-
ското общество „Достоевски“. И това не е слу-
чайно – той е един от най-големите познавачи на 
творчеството на Достоевски у нас и смело може да 
се каже, че е най-големият специалист по анализ 
на творчеството на Достоевски от гледна точка на 
математиката. През 2011 г. беше публикувана кни-
гата на акад. Попиванов „Достоевски. Питанията 
на един математик“, а сега предстои издаването на 
второ издание в издателство „Захарий Стоянов“. 
В книгата, между другото, се търси връзка между 
Човекът от подземието (Парадоксалистът) на Дос-
тоевски и Човекът без качества (математикът без 
качества) на Робърт Музил. Тези двама забележи-
телни литературни герои са разделени във времето 
с 45 – 50 години, като Парадоксалистът от подзе-
мието предхожда Улрих от „Човекът без качества“, 
живял в началото на XX в. Философски погледнато, 
Парадоксалистът от 60-те години на XIX в. е екзис-
тенциалист, а битийно – човек без качества. Що се 
отнася до Улрих, той е лумпен интелигент със со-
циологически измерения. И така на Лумпен инте-
лигента без качества от благоденстващата интелек-
туална Виена е противопоставен Парадоксалиста 
от подземието, носител на неизбродното зло в чо-
вешката душа, акумулирано с десетилетия в Санкт 
Петербург. Академик Попиванов ни напомня, че 
творчеството на Достоевски е доста повлияно от 
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силно модерната в онези години неевклидова гео-
метрия. Да си спомним Иван Карамазов, който се 
опитва да докаже или опровергае математически, 
че истината е извън Христос. По подобие на геоме-
трията Карамазов търси система от аксиоми в об-
ластта на морала, която да даде нравствена оценка 
на всички световни събития. Системата от аксиоми 
на Карамазов обаче води до нещо неочаквано – Ве-
ликият инквизитор и неговите 2 системи аксиоми в 
едно битие, които разделят обществото на елит  от 
около 100 000 души и остана лите милиарди, които 
служат за репродуктивен материал. Отбелязваме, 
че творчеството на Достоевски може да бъде ана-
лизирано и от гледна точка на нелинейната дина-
мика и теорията на игрите, само за да подчертаем, 
че изследванията на акад. Попиванов в тази област 
са изключително интересни и много полезни за ху-
манитаристи, които биха искали да се запознаят с 
основни положения на съвременната математика.

Акадeмик Петър Попиванов е доктор хонорис 
кауза на Русенския университет „А. Кънчев“, но-
сител на Почетния знак на БАН за 60-ата си годиш-
нина, на най-високото отличие на БАН – Почетния 
знак „Марин Дринов“ на лента за 65-годишния 
си юбилей, на отличителния знак на председате-
ля на БАН за 70-годишния си юбилей. Носител е 
и на отличията на ИМИ–БАН. Монографията от 
2012 г., спомената по-горе в текста и писана съв-
местно с проф. А. Славова, е наградена в конкурса 
за високи научни постижения на Съюза на учени-
те в България през 2012 г. 

Академик Петър Попиванов посреща своя 75-и 
юбилей в компанията на много колеги, съмишле-
ници и нови идеи. Да му пожелаем крепко здраве, 
много енергия, бодрост и ентусиазъм, за да може 
да върви все тъй уверено из света на диференци-
алните уравнения и да покорява нови и нови мате-
матически върхове!

ГОДИШНИНИ И ЮБИЛЕИ

Николай К. Витанов
ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ ОЛЕГ МУШКАРОВ НА 70 ГОДИНИ

Член-кореспондент Олег Кръстев Мушкаров е 
роден на 13 май 1951 г. в Благоевград, където през 
1969 г. завършва ПГ „Кирил и Методий“ (бивша 

Солунска). По време на ученическите му години 
силно влияние му оказват неговата учителка по ма-
тематика Катя Стоева, както и брат му Гошо Муш-
каров. Той подпомага участията на Олег в олимпиа-
ди по математика и  го снабдява с  първия сборник 
„Московски математически олимпиади“, за да 
направи подготовката му по-ефективна. Усилия-
та дават резултат – Олег Мушкаров участва в На-
ционалната олимпиада по математика през 1969 г. 
(първо място) и в Международната олимпиада по 
математика през 1969 г., на която получава III на-
града (днешният бронзов медал). След завършва-
нето на средното си образование Олег Мушкаров 
е приет за студент във  Факултета по математика 
и механика (днес Факултет по математика и ин-
форматика) на Софийския университет, където за-
вършва висшето си образование през 1974 г. със 
специалност „Комплексен анализ“. През 1979 г. 
защитава дисертация на тема „Някои въпроси от 
анализа върху почти комплексни многообразия“ 
под ръководството на Петър Русев и Станчо Ди-
миев и му е присъдена научната степен „кандидат 
на математическите науки“. През същата година 
той е избран за научен сътрудник в Института по 
математика и информатика при БАН, а през 1987 г. 
е избран за доцент. През 1999 г. Олег Мушкаров 
защитава дисертация на тема „Геометрия на почти 
комплексни многообразия, туисторни простран-
ства и Ермитови повърхнини“ за получаване на 
научната степен „доктор на математическите нау-
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ки“. През 2001 г. е избран за професор в Института 
по математика и информатика, а през 2012 година 
– за член-кореспондент на БАН.

Основните направления на научната дейност 
на чл.-кор. Мушкаров са свързани с важни и ак-
туални области на съвременната математика и ма-
тематическата физика – диференциалната геомет-
рия и глобалния анализ на комплексните и почти 
комплексните (п.к.) многообразия, геометрията 
на Ермитовите повърхнини, геометрията на ту-
исторните пространства, въведени от Р. Пенроуз, 
обобщената комплексна геометрия на Н. Хитчин, 
теорията на хармоничните изображения и др. Не-
говите идеи, научни разработки и работата му с 
млади хора го определят като създател (заедно с 
проф. Й. Давидов) на добилата известност в света 
българска школа в комплексната диференциална 
геометрия. Ще споменем част от резултатите на 
проф. Мушкаров, получени самостоятелно или в 
съавторство с други математици, които имат   съ-
ществено значение за развитието на споменатите 
по-горе области: 

• Решаването на въпроса за локално същест-
вуване на холоморфни функции върху произвол-
ни п.к. многообразия, което обобщава и уточнява 
фундаменталната теорема на Нюландер–Нирен-
берг за интегруемост на п.к. структури и извест-
ните теореми на Атия–Хитчин–Зингер и Ийлс–Са-
ламон за интегруемост на естествените п.к. струк-
тури върху туисторните пространства. 

• Доказателството на известната хипотеза на 
Ф. Бърстал и Дж. Ронсли за съществуване на ор-
тогонални комплексни структури върху компакт-
ни симетрични пространства, като е намерен нов 
подход за решаване на  проблема. Направените 
приложения потвърждават силно прочутата хипо-
теза на Х. Хопф за несъществуване на комплексна 
структура върху 6-мерната сфера.

• Класификацията на компактните автодуални 
Ермитови повърхнини, с което се завършват из-
следвания на световноизвестни математици като 
Ж.-П. Бургиньон, Ч. Боер, Б.-Й. Чен, М. Понтекор-
во и др.  За целта е създадена нова техника, из-
ползваща дълбоките връзки между топологичните 
и кривинните инварианти на компактните Ермито-
ви повърхнини. 

• Изследванията върху 4-мерните многообра-
зия с неутрална сигнатура, намерените връзки 
между псевдо-биермитовите структури, обобще-
ната Келерова геометрия в смисъл на Хитчин и 
холоморфните Поасонови структури, и тяхното 
използване за класифициране на компактните па-

ра-хиперкомплексни, пара-хиперермитови и пара-
хиперкелерови повърхнини.

• Класификационните резултати за 4-мерните 
ориентирани Риманови многообразия, за които 
п.к. структури на Атия–Хитчин–Зингер и Ийлс–
Саламон върху техните туисторни пространства 
са хармонични сечения или хармонични изобра-
жения, намерените геометрични условия за тяхна-
та стабилност  и построените туисторни примери, 
минимизиращи функционала на енергията. 

Чл.-кор. Мушкаров е автор на 68 научни статии, 
които са публикувани в престижни международ-
ни математически списания, като Transactions of 
the American  Mathematical Society, Mathematische 
Zeitschrift, Proceedings of  the  American  Mathematical 
Society, Annali di Matematica Pura ed Applicata, 
Annales de l’Institut Fourier, Communications in 
Mathematical Physics, Nuclear Physics B, Journal of 
Geometry and Physics, Annals of Global Analysis and 
Geometry, C. R. Acad. Sci. Paris, Illinois Journal of 
Mathematics, Israel Mathematical Journal, American 
Mathematical Monthly и др. Той е докладвал свои 
резултати на над 70 международни конференции 
и семинари в Австрия, Англия, Германия, Гър-
ция, Дания, Италия, Канада, Северна Македония, 
Пакистан, Полша, Русия, САЩ, Словакия, Сър-
бия, Турция, Унгария, Франция, Чехия и др. Чл.-
кор. Мушкаров е ръководител на трима успешно 
защитили докторанти и девет дипломанти. Два-
ма от тези докторанти са професори съответно 
във Florida International University, Miami, USA и 
Universite du Quebec a Montreal, Montreal, Canada. 
Той е съавтор на монографиите Geometric Problems 
on Maxima and Minima (Birkhauser, Boston, 2005), 
Number Theory–Concepts and Problems (XYZ Press, 
USA, 2017), Topics in Geometric Inequalities (XYZ 
Press, USA, 2019), Topics in Functional Equations 
(XYZ Press, USA, 2012, 2nd edition, 2015, 3nd edition, 
2020) и на още 17 книги, 20 учебни помагала, 24 
научно-методически и 28 научнопопулярни ста-
тии. Член е на редколегиите на редица списания – 
Сердика, Математика и информатика, Матема-
тика плюс (съглавен редактор от 1993 до 2005 г.), 
Bulletin Mathematique (Macedonia), Journal of 
Prime Research in Mathematics (Pakistan), Integral 
(Армения).

Чл.-кор. Мушкаров  има много активна про-
ектна дейност. Бил е координатор от българска 
страна на четири европейски проекта по програма 
Comenius и на два между БАН и МАНИ, участ-
ник e в проект на Националната научна фондация 
на САЩ  и на European Human Potential Program, 
участник е в съвместни научни проекти с Матема-
тическия институт „Стеклов“ на Руската академия 
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на науките и Institut de mathematiques de Touluse, 
CNRS, France, бил е ръководител  на един и участ-
ник в два проекта на Фонд „Научни изследвания“.

Олег Мушкаров има богата преподавателска 
дейност. Повече от три десетилетия е бил хоно-
руван доцент, гост-професор и професор както в 
български университети, като например в Югоза-
падния университет „Неофит Рилски“, Благоев-
град; Пловдивския университет „П. Хилендарски“; 
Бургаския свободен университет, така и в чуж-
дестранни университети и институти като напри-
мер Abdus Salam School of Mathematical Sciences, 
GC Universirty, Lahore, Pakistan от 2008 до 2015 г. 
В български университети чл.-кор. Мушкаров е чел 
курсове по математика, линейна алгебра, аналитич-
на геометрия, математически анализ І и ІІ, комплек-
сен анализ, теория на числата, геометрия и спец-
курсове по съдържание и методика на извънклас-
ната работа по математика и екстремални задачи. В 
чужбина чл.-кор. Мушкаров е чел спецкурсове по 
теория на фунциите на много комплексни промен-
ливи, увод в комплексната диференциална геоме-
трия, увод в симплектичната геометрия и др. Пред 
ученици с повишен интерес към математиката той 
е изнасял лекции по алгебра, геометрия, теория на 
числата, комбинаторна геометрия, математически 
анализ, екстремални задачи в геометрията и др. 

Административната дейност на чл.-кор. Олег 
Мушкаров също е забележителна.  В Института 
по математика и информатика при БАН той е член 
на Научния съвет от 1999 г. и негов председател 
от 2017 г., ръководител е на секция „Анализ, гео-
метрия и топология“ от 2002 до 2020 г., зам.-ди-
ректор на ИМИ от 2007 до 2017 г. и председател 
на Комисията по научна политика и структурни 
промени към НС на ИМИ от 2013 до 2017 г. Бил 
е член на Специализирания научен съвет по мате-
матика и механика на ВАК от 1991 до 2003 г., член 
на Консултативния научен съвет по направление 
„Информационни и комуникационни технологии“ 
на БАН, член и секретар на Научната комисия по 
математически науки при ВАК от 2003 до 2009 г., 
зам.-председател на Съюза на математиците в Бъл-
гария от 2001 до 2013 г., както и член на American 
Mathematical Society. От 2020 г. чл.-кор. Мушкаров 
е директор на Международния център за матема-

тически науки към Института по математика и ин-
форматика при БАН.

Чл.-кор. Мушкаров има много голяма заслуга 
за изграждането и издигане на равнището на бъл-
гарската система за ранно откриване и развитие 
на математически таланти. От 1980 г. е участник 
в Екипа за извънкласна работа по математика към 
Съюза на математиците в България (СМБ) и участ-
ва активно в научното осигуряване на математиче-
ските състезания и олимпиади и при подготовките 
на националните отбори за балканските и между-
народните олимпиади по математика. Десетилетия 
е член и председател на журита за провеждане на 
Националните състезания и олимпиади по мате-
матика (от 1985 г.), член и председател на Нацио-
налната комисия за провеждане на Националната 
олимпиада по математика към Министерството на 
образованието и науката (от 1989 г.), ръководител 
на Националния отбор за Балканската олимпиада 
по математика от 1989 до 1993 г., ръководител на 
Националния отбор за Международната олимпиа-
да по математика от 1994 до 1998 г., председател 
на Комисията за извънкласна работа по математи-
ка към Управителния съвет на СМБ. Той е един от 
създателите на Ученическия институт по матема-
тика и информатика и е негов директор от 2000 до 
2015 г. От 2007 г. е лектор в международната лятна 
програма AwesomeMath, която се провежда в раз-
лични американски университети, като University 
of Texas, Dallas, Cornell University, University of 
California, Santa Cruz, State University of San Jose, 
University of California, Berkeley и др.  

За активната си дейност в полза на БАН и дър-
жавата чл.-кор. Мушкаров е отличен с Почетен 
знак за заслуги към БАН (2003), Почетен знак на 
президента на Република България (2006), награ-
дата на Академия „Атанас Радев“ (2016), Почетен 
знак „Марин Дринов“ на лента на БАН (2021) и 
Медал с лента на ИМИ–БАН (2021). 

Нека да пожелаем на член-кореспондент Олег 
Мушкаров здраве и дълги и плодотворни години 
живот и работа в полето на математиката и нейно-
то разпространение сред младежта и нека все така 
да открива и шлифова млади български математи-
чески таланти за благото на българската наука и 
общество.
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ИНТЕРВЮТА

ИНТЕРВЮ С ЧЛ.-КОР. ЕКАТЕРИНА БЪЧВАРОВА,
ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ
НА КЛИМАТА, АТМОСФЕРАТА И ВОДИТЕ 

– Чл.кор. Бъчварова, изминаха почти две годи-
ни от избирането Ви за директор на института. 
Във Вашата програма за управление каква визия 
и задачи за него предложихте? За читателите на 
„Списание на БАН“ ще бъде интересно да узнаят 
какви мерки предлагате, за да отчетете в края 
на мандата си, че институтът е добро място за 
научни изследвания и служителите са мотивира-
ни и изпитват удоволствие от работата си.

– Сега в Института за изследвания на клима-
та, атмосферата и водите (ИИКАВ–БАН) работят 
18 учени (на академични длъжности или с научна 
степен) и трима специалисти на основен договор, 
както и 3-ма професори и 5-има доценти на до-
пълнителен трудов договор. Горди сме и с факта, 
че в състава ни има 6 доктори на науките, 11 док-
тори и трима докторанти, отчислени с право на 
защита. Имаме млади колеги, някои от които се 
обучават в магистърска степен в различни висши 

училища (ВУ). Началото на нашата работа беше 
трудно. Всички учени бяха подложени на натиск 
от Националния институт по метеорология и хи-
дрология (НИМХ) заради решението си да про-
дължат изследователската си работа в БАН. В 
края на 2018 г. в НИМХ–БАН имаше 78 учени (на 
академични длъжности или с научни степени). 
Десет от тях останаха в БАН и бяха назначени в 
ИИКАВ–БАН. НИМХ заведе и съдебно дело сре-
щу Общото събрание (ОС) на БАН за основава-
нето на ИИКАВ, което създаваше допълнително 
напрежение през първата година. След разглеж-
дане на две нива, Върховният административен 
съд обяви жалбата на НИМХ за неоснователна. 
С тази добра новина за ИИКАВ–БАН започна 
трудната за всички 2020 г. 

Питате мен дали учените имат условия, дали са 
мотивирани и дали изпитват удоволствие от рабо-
тата си. Ще оставя те да ви отговорят – аз правя 
всичко по силите си за създаване на условия за 
работа (в тази дейност сме зависими и от други 
институции), подкрепям всички инициативи за 
проекти и подпомагам изпълнението им админи-
стративно и с научен принос, ако е в областта на 
изследванията ми и когато е необходимо. 

През тези две години учените от ИИКАВ спе-
челиха няколко проекта в различни конкурси на 
Фонд „Научни изследвания“, водят един работен 
пакет в Националната научна програма (ННП) 
„Опазване на околната среда и намаляване на ри-
ска от неблагоприятни явления и природни бед-
ствия“, два постдокторантски проекта и един на 
млад учен в Националната програма (НП) „Млади 
учени и постдокторанти“, както и проект „Клима-
тична кутия“ в програма „Образование с наука“, 
който създаде тесни контакти между учените и ня-
колко училища в София, Пловдив и Бургас.

Мисията на института е да извършва интердис-
циплинарни изследвания и това налага макар и 
малък, съставът да се състои от учени с професио-
нален опит и образование в различни науки. Това 
не е лесна задача и за големи институти.

През 2020 г. успяхме да обзаведем и ползва-
ме през лятото малка семинарна зала в района на 
Нау чен комплекс 1 на БАН. Дискусии, обмен на 
информация, организацията на работа по проекти 
бяха възможни с тази придобивка, тъй като въпро-
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сът с осигуряване на работни места за всички все 
още не е решен. 

– Наскоро проведохте много интересна конфе-
ренция. Какви цели си поставихте? 

– Да, наскоро проведохме втората научна кон-
ференция на ИИКАВ–БАН „Climate, Atmosphere 
and Water Resources in the Face of Climate Change 
(Климат, атмосфера и водни ресурси в условията 
на климатични промени)“. Темата е обширна и об-
хваща тематики, развивани в няколко института 
на БАН, висши училища и други институции. И 
тази година участниците бяха 53-ма от много ор-
ганизации. Важно е да се отбележи, че Геологи-
ческият институт и Институтът по механика бяха 
съорганизатори, както и професионалните друже-
ства – Съюз по водно дело при ФНТД, Глобално 
партньорство за водите – България и Българско 
метеорологично дружество към Съюза на физици-
те в България. Конференцията се поддържа и фи-
нансира и от Работен пакет (РП) 1.2 (Воден баланс 
и водни ресурси на страната) и РП 1.3 (Качество 
на националните водни ресурси – повърхностни и 
подземни) на ННП „Опазване на околната среда и 
намаляване на риска от неблагоприятни явления и 
природни бедствия“. Подкрепа за конференцията 
получихме и чрез проект „Природни и антропо-
генни фактори на климатични промени – анализ 
на глобални и локални периодични компоненти и 
дългосрочни прогнози“, финансиран от Фонд „На-
учни изследвания“.

След първата конференция издадохме сборник 
с доклади, начало на годишно периодично издание 
(ISSN 2683-0558 print), включено и в Националния 
референтен списък на съвременни български науч-
ни издания с научно рецензиране в Националния 
център за информация и документация (НАЦИД) 
под номер 3823. Редколегията включва утвърдени 
учени от БАН и ВУ. Това е началото на издател-
ската дейност на ИИКАВ–БАН. Повечето статии в 
сборника са на английски език. Издание то е с от-
ворен достъп на интернет страницата на институ-
та и целим както конференцията, така и изданието 
да бъдат с международно участие в следващите 
години.

– Как институтът си взаимодейства с други 
институти на БАН, ВУ, държавни органи и биз-
неса?

– ИИКАВ–БАН работи в сътрудничество с ин-
ститутите от направление 6 „Климатични проме-
ни, рискове и природни ресурси“ на БАН, с дру-
ги институти на БАН, с няколко факултета на СУ 
„Св. Климент Охридски“, с Аграрния универси-
тет в Пловдив и други. В проектите си като IDES 
– Improving water quality in the Danube river and 
its tributaries by integrative floodplain management 
based on Ecosystem Services (Подобряване на ка-

чеството на водата в река Дунав и нейните при-
тоци чрез интегрирано управление на заливни-
те равнини въз основа на екосистемни услуги) в 
рамките на програмата „ИНТЕРРЕГ за река Ду-
нав“, ИИКАВ сътрудничи с Дунавската басейно-
ва дирекция. Експертното мнение на учените от 
ИИКАВ е търсено и ценено от Министерството 
на околната среда и водите (МОСВ) по различни 
въпроси. Учени от ИИКАВ са представители на 
Министерство на образованието и науката (МОН) 
в програмен комитет по обществено предизвика-
телство 5 на рамковата програма „Хоризонт 2020“. 
ИИКАВ подкрепя и сътрудничи и с младежкия 
проект MeteoRocks, целящ изграждане на гъста 
мрежа от метеорологични станции и такива за ка-
чество на атмосферния въздух за по-пълно освет-
ляване на страната с метеорологична информация, 
достъпна в съвременен вид – в електронна среда.

– Наскоро Вашият институт се включи в Сдру-
жение „Регионален академичен център (РАЦ) – 
Бургас“. Разкажете какви задачи ще решавате в 
Сдружението.

– Да, заедно с община Бургас, Университета 
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, Бургаския 
свободен университет, Регионалния историче-
ски музей – Бургас, Института по математика и 
информатика (ИМИ) – БАН, Института по поли-
мери – БАН, Института по океанология – БАН и 
Кирило-Методиевския научен център при БАН, 
ИИКАВ се включи в създаването на Сдружение 
„РАЦ – Бургас“, с цел общо участие в проекти и 
работа за подобряване качеството на живот и за-
пазване на природната среда в района на Южното 
Черноморие. По-активната дейност на това сдру-
жение предстои. Тук мога да отбележа, че освен 
в София, учени от ИИКАВ работят в Бургас по 
проблемите на крайбрежния климат, и в Пловдив 
по въпросите, свързани с водните ресурси и агро-
метеорологията. 

– Институтът за изследвания на климата, 
атмосферата и водите е на 2 години. Смятате 
ли, че той е разпознаваем в националното и евро-
пейското изследователско пространство?

– Да, учени от института участват в три акции 
на програмата за сътрудничество в науката и тех-
нологиите (COST), в голям европейски колектив 
по ИНТЕРРЕГ програмата за Дунав, в двустран-
ното сътрудничество на БАН с Националния съвет 
за научни изследвания на Италия, с Академията 
на Азербайджан. Надяваме се и на нови инициа-
тиви през следващите години. Както отбелязах в 
началото, много от учените в ИИКАВ са доктори 
на науките и имат изграден международен авто-
ритет – проф. дн Веселин Александров, проф. дн 
Наталия Килифарска, проф. дн Николай Витанов, 
проф. дн Явор Чапанов и проф. дн Ана Георгиева. 

ИНТЕРВЮТА
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Те участват в програмните и научни комитети на 
утвърдени международни конференции, форуми, 
конгреси, а също и в редакционните колегии на ре-
номирани списания. Организирали са в България 
големи международни събития и са били редакто-
ри на сборници от доклади, публикувани в издания 
с импакт фактор. Важно е обаче, че младите учени 
като двамата постдокторанти гл. ас. д-р Дамян Ба-
рантиев и ас. д-р Калоян Иванов вече изграждат 
своите мрежи от контакти и заедно с други колеги 
ще поемат щафетата.

– Над какви научни проблеми работи чл.кор. Е. 
Бъчварова?

– Научните ми изследвания са в областта на фи-
зиката на атмосферния граничен слой (АГС), об-
мена на енергия между постилащата повърхност 
и атмосферата, както и замърсяването на възду-
ха в различни условия – гора, поле, крайбрежие, 
град, море,  както в умерените ширини така и в 
арктични зони. През всичките години от научната 
си работа следвам комбиниран подход, като съче-
тавам моделиране и експеримент. Това включва 
създаване и усъвършенстване на теоретични мо-
дели на физическите процеси, организиране на 
метеорологични и дифузионни експерименти и с 
данните от тях проверка на моделните резултати. 
Моделите ми за височината на АГС и вътрешния 
граничен слой (формиращ се при преход на въз-
душни маси от една постилаща повърхност към 
друга с различни физични свойства) са внедрени 
в комплексни моделни системи (като системата 
CALMET/CALPUFF на Агенцията за околната 
среда на САЩ и в метеорологични „препроцесо-
ри“ или „модели, подсигуряващи метеорологич-
ните параметри за моделите за замърсяване на въз-
духа“ в Италия и други страни), а публикациите 
по тях са широко цитирани в научни изследвания 
на множество автори. В момента в Web of Science 
имам 83 публикации (от общо над 200), цитирани 
са над 1250 пъти от независими източници и това 
води до фактор на Хирш 21.

Атмосферният граничен слой е слоят с дебе-
лина от 100 – 200 до около 2000 – 2500 метра, 
прилежащ до земната повърхност. Дебелината му 
зависи от географското положение, орографията, 
метеорологичните условия и се отличава със зна-
чителен денонощен ход. За София границите на 
АГС са от около 100 метра нощем и зиме до 2500 
метра денем през лятото. Развитие на АГС от 200 
метра до 2000 метра може да се случи в едно де-
нонощие. Ясно е, че процесите, които протичат 
са сложни и динамични, зависят от свойствата на 
постилащата повърхност и от синоптичните про-
цеси. Частта от атмосферата над АГС се нарича 
свободна атмосфера – свободна от влиянието на 
постилащата повърхност, и движенията в нея се 
описват много добре от моделите. Неточното опи-
сание на процесите в АГС е основна причина за 

неточностите в прогнозите на времето за дадено 
място и момент. За да се постигне по-голяма на-
деждност на всички метеорологични модели как-
то тези за прогноза на времето, така и на клима-
тичните, е необходимо по-добро познаване и тео-
ретично описание на процесите в АГС. И докато 
с намаляването на пространствената стъпка в мо-
делите, станало възможно в последните години, 
със създаването на все по-мощни компютри могат 
да се моделират директно някои процеси, то все 
още остават такива с мащаби под няколко стотин 
метра, които трябва да бъдат параметризирани 
(теоретично или емпирично описани). Сред тези 
процеси са турбулентността и обменът на енергия 
между постилащата повърхност и атмосферата. 
Именно извършването на този обмен в рамките на 
АГС определя важната му роля за всички атмос-
ферни процеси. 

Освен ключовата роля за енергията на атмос-
ферните процеси, АГС е важен и за всички чо-
вешки дейности, тъй като хората живеят и рабо-
тят в него. Климатът (градски, горски, планински, 
крайбрежен, морски) се определя от свойствата на 
АГС. Добивът на енергия от вятъра и слънцето, 
разпространението на примеси и електромагнит-
ни вълни, условията за комфорт на хората, фауната 
и флората – всичко това зависи пряко от свойства-
та на АГС. 

Изучаването на физикохимичните процеси в 
АГС е сложна задача без особена видимост за об-
ществото, като тази на синоптиците например. В 
България има традиция за изследвания на физич-
ните процеси в АГС – световно признати прино-
си имат акад. Стойчо Панчев и чл.-кор. Димитър 
Йорданов. Аз имах шанса да се уча от тях и се 
надявам да предам на млади учени тази страст и 
отдаденост. В тази област работят трима мои док-
торанти, един от които защити успешно преди 
няколко години и вече изгражда своя специфична 
област на изследвания. Колегите ми в европейски 
страни преди време (през 90-те години) определи-
ха, че имам принос за свързване на теоретичния 
подход на „изтока“ с експерименталния на „за-
пада“. Работила съм по различни проекти в Да-
ния (Национална лаборатория „Рисо“, сега част 
от Датския технически университет), Франция 
(Университета в Нант), Великобритания (Универ-
ситета в Хардфордшир), Италия (Университета в 
Бреша), както и в Обединения изследователски 
център на Европейския съюз в Испра – Италия 
през 2001 г. 

По-важните ми постижения, заради които бях 
избрана за член-кореспондент на БАН, са: 

– Създадени и усъвършенствани са модели за 
височината на конвективния АГС за развитието 
на вътрешен граничен слой при морски бриз, за 
интензивността и дебелината на инверсията в по-
тенциалната температура над тях. 

– Изследвана е зависимостта на критичното 
число на Ричардсон от грапавостта на постилаща-

ИНТЕРВЮТА
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та повърхност и е предложена стойност над море, 
различна от използваната над сушата. Важността 
на този резултат се определя от широкото използ-
ване на числото на Ричардсон за определяне на ви-
сочината на АГС в метеорологичните модели.

– Създаден и проверен е нов метод за оценка на 
осреднени турбулентни потоци за територията на 
моделна клетка с нехомогенна повърхност в чис-
лените модели.

– Създаден е модел за енергийния баланс на се-
верна гора с отчитане на засенчването поради ни-
ското разположение на слънцето.

– Проведени са експериментални изследвания 
на АГС в градска среда (Базел, София и Никозия).

– Създаден е модел за профила на вятъра в 
АГС, отчитащ влиянието на височината на този 
слой, теоретичен резултат с голямо практическо 
значение за ветровата енергетика.

ИНТЕРВЮТА

– Използвани са данни за метеорологични-
те параметри от дистанционни наземно базира-
ни прибори за проверка и усъвършенстване на 
мезометео рологични модели. 

В последните години голяма част от изследва-
нията ми се базират на данни от най-съвременна 
техника за дистанционни измервания на вертикал-
ните профили на метеорологичните параметри. 
Данните от аерозолни и доплерови лидари, сода-
ри и ветрови радари се използват за проверка на 
мезометеорологичните модели в различни райони 
– градски, крайбрежни, морски, арктически, сло-
жен релеф и др., в рамките на международни екс-
перименти. С помощта на тези данни се развива и 
теорията на АГС. Надявам се тези нови техноло-
гии (а сега допълнени с оборудване на дронове) да 
привлекат млади хора в тази толкова интересна и 
сложна област на науките за атмосферата.

ИНТЕРВЮ СЪС СТОЯН ГЕОРГИЕВ, СПЕЦИАЛИСТ
В ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КЛИМАТА,
АТМОСФЕРАТА И ВОДИТЕ

– Гн Георгиев, защо избрахте специалността 
„Метеорология“?

 
– Интересът ми към метеорологията се заро-

ди от екстремните спортове. От много малък съм 
свикнал да прекарвам летата си на брега на Черно 
море, където уиндсърфът е много популярен. Той 

е пряко зависим от атмосферните условия и насо-
чи вниманието ми към търсене на източници на 
качествена прогноза за времето. Освен това, кога-
то живеехме на каравана на брега на морето, често 
ставахме преки свидетели на екстремни метеоро-
логични явления като силни гръмотевични бури и 
малки тайфуни, които ме плашеха, но и същевре-
менно предизвикваха възхищениe. На по-късен 
етап започнах да се занимавам със скално катере-
не, ски и алпинизъм, където доброто познаване на 
времето може да бъде разликата между прекрасно 
изживяване и пълен кошмар. 

След завършване на гимназия трябваше бързо 
да реша с какво бих искал да се занимавам в бъде-
ще. Изборът ми попадна на метеорология, тъй като 
прецених, че е перспективна специалност, с коя-
то твърде малко хора се занимават. Решението ми 
беше повлияно и от ставащите все по-явни пробле-
ми, свързани с промените в климата. Все по-чес-
то чуваме за екстремни метеорологични явления. 
Науката може да помогне много за намаляването 
на щетите от такива природни бедствия. От дру-
га страна, ми допадна много, че метеорологията е 
динамична наука, която е фокусирана основно вър-
ху развитието на дадена обстановка в бъдещето. 
Самата идея за моделиране на атмосферата и про-
следяване на развитието ѝ в течение на времето е 
много примамлива. Усъвършенстването в прогно-
зирането би разширило доверието и използването 
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на продуктите му, като по този начин обществото 
ще оптимизира работата си и ще предотврати ма-
териални и човешки щети. Когато кандидатствах 
във Виенския университет една от препоръчваните 
специалности беше именно „Метеорология“. Офи-
циалната информация за нея беше, че е перспектив-
на специалност, а студентите, които завършват, са 
по-малко от търсените специалисти в тази сфера. 
В Австрия освен Държавния институт по метео-
рология и геофизика има и няколко големи част-
ни компании в сферата на метеорологията, които 
предлагат добри условия и високи възнаграждения 
за завършили метеоролози.

Основният фокус на обучението ми във Виен-
ския университет беше насочен към изграждане 
на теоретични основи, върху които да стъпят спе-
циализираните предмети в областта на метеороло-
гията. Практическите предмети включваха прак-
тикуми на открито и работа с различни набори от 
инструменти. Един от тях се проведе в казарма в 
Щирия, където в продължение на седмица участ-
вахме целодневно в групи с различни дейности. 
Задачите на всяка група включваха работа с раз-
лични измервателни уреди, сондиране в атмос-
ферата с радиосонди, монтиране и използване 
на автоматични метеостанции в региона. В част 
от дните дейностите на групата бяха свързани и 
с рисуване на синоптични карти и изготвяне на 
прогнози за парапланеристи, а в други работехме 
със специални измервателни уреди като доплерова 
содарна система (Doppler sodar system), която из-
мерва вертикален профил на скоростта и посоката 
на вятъра. 

Впечатленията ми след завършване на Виенския 
университет са, че метеорологията е много сложна 
наука, която балансира между добрите възможнос-
ти за ежедневни наблюдения на една близка до нас 
система, и многобройните бързо променящи се 
параметри, които превръщат изследването и про-
гнозирането ѝ в изключително предизвикателство.  

– Споделете с читателите на „Списание на 
БАН“ как се вписва и свързва с плановете Ви ра-
ботата в ИИКАВ–БАН?

– Първият ми контакт с ИИКАВ–БАН се осъ-
ществи във връзка с монтаж на автоматични 
метео рологични станции на територията на ин-
ститута. Особено впечатление ми направиха про-
фесионализмът и компетентността на проф. Ека-
терина Бъчварова, която с много енергия ръководи 
института и прави всичко възможно той да се раз-
вива. Много ми допадна приятелската атмосфера в 
екипа и възможността да работя с опитни специа-
листи, от които мога да получа ценна информация 
както в сферата на метеорологията, така и за науч-
ната работа като цяло. Веднага се появиха и въз-
можности да участвам в интересни международни 
проекти и конференции с учени от цяла Европа. 
Всичко това ми донесе важни практически знания 
и разшири възможностите ми да се развивам като 
учен. 

– Какви са дългосрочните Ви цели в ИИКАВ?

– Бъдещите ми планове включват активна 
дейност в международни проекти и конферен-
ции, както и участие в научни публикации. Ос-
новните ми интереси са свързани с измервател-
ни методи в сферата на метеорологията. Заедно 
с ИИКАВ планираме да изградим мрежа от ав-
томатични метеорологични станции на терито-
рията на България. Данните от станциите ще 
допринесат за добро анализиране на моментната 
метеорологична обстановка, както и по-добра 
оценка на риска от природни бедствия. Основ-
ният ни фокус за момента е върху планинските 
региони и крайбрежието на Черно море, защото 
данни от там на практика липсват. Други бъде-
щи проекти включват изследване на градския 
климат и измервания с дрон, които ще позволят 
сондажи в атмосферата да се извършват редовно 
в различни региони на страната. Част от интере-
сите ми са свързани и с числените модели. Една 
от важните цели за тази година е стартиране на 
локален WRF модел с висока резолюция за Бал-
каните. Надявам се през следващите няколко ме-
сеца ограниченията, свързани с коронавируса, 
да отпаднат и да имаме възможност да работим 
отново заедно на живо! 

ИНТЕРВЮТА
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ИНТЕРВЮ С ПРОФ. Д-Р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ
„РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР НА БАН“ В БУРГАС 

Посвещавам се на неща, които имат смисъл и перспектива!

Проф. др Севдалина Турманова е дългогоди-
шен преподавател в Университета „Проф. др 
Асен Златаров“ в катедра „Технологии, материа-
ли и материалознание“ на Факултета по техни-
чески науки, с над 30годишен стаж в системата 
на висшето образование. Тя е едно от найярки-
те лица на науката в Бургас. Ръководи успешно 
Регио налния академичен център. Професор е по 
химия на високомолекулните съединения, научни-
те ѝ интереси са свързани със синтез и изслед-
вания на полимери с приложения в медицината. 
Професор Турманова е сред поддръжниците на 
идеята за минимизиране употребата на пласт-
маси и възпитаване на отговорно поведение към 
тези материали, с което да се прояви реална гри-
жа към морето и здравето на човека. Автор е на 
повече от 100 научни труда, публикувани в списа-
ния в България, САЩ, Великобритания, Германия, 
Унгария и др. В последните 7 години е била за-
местник областен управител, а ресорите за кои-
то се грижи са образование, социални дейности, 
здравеопазване. Част е от редица научноизследо-
вателски и социални проекти, и благотворителни 
каузи, както и един от хората, които упорито 
работеха за създаването на Медицински факул-

тет в Бургас. Понастоящем е избрана за предсе-
дател на Общинския съвет в Бургас.

– Проф. Турманова, председател сте на УС на 
новосфорирано сдружение „Регионален академи-
чен център на БАН“ в Бургас и ръководител на 
Регионалния академичен център на БАН в Бургас. 
Бихте ли разказали на читателите на „Списание 
на БАН“ как се роди тази интересна идея? Пре-
върна ли се Бургас в град на науката?

– През последните години градът ни все пове-
че се налага като образователен и научен център. 
Първото регионално представителство на БАН 
беше открито именно в Бургас през 2010 г. Факт, 
с който много се гордея. Създадено по идея на по-
четния гражданин на Бургас и председател на БАН 
акад. Никола Съботинов, Регионалният център на 
БАН успя да покаже последователно институти-
те на Академията на обществеността в града и 
област та. Да открехне вратата на случващото се в 
научните лаборатории и да покаже лицето на една 
наука, близка  на обществото в негова полза. По 
примера на Бургас се създаде мрежа от центрове, 
които заработиха в синергия и обединиха усилия 
за създаване на инфраструктура и партньорства 
за иновации и научни изследвания. През всичките 
тези години, благодарение на изграденото сътруд-
ничество между община Бургас, Областна управа 
и Българската академия на науките, Регионалният 
център на БАН в Бургас като активен компонент 
на Националната академична мрежа от центрове 
успя да създаде подходяща среда за развитие на 
науката. Наложи се като разпознаваемо име не 
само сред академичните среди, но и сред общест-
вения живот на града и областта.

Домакин сме на множество форуми в областта 
на техническите, природните и обществените нау-
ки, докладите от които се реферират в престижни-
те научни бази данни. Поредица от срещи, конфе-
ренции, изложби, кръгли маси за създаване на пре-
ки сътрудничества с общините в областта, бизнес 
средите, образователните и културни институции 
и всички преки потребители на научни продукти 
и иновации. Станали традиция, лектории, мастър 
класове и дискусионни  форуми са свързващата 
верига между учените на Академията и хората 
на Бургас и обастта. Тези събития  придават друг 
облик на един град! Щастлива съм, че учени като 
акад. Никола Съботинов, акад. Стефан Воденича-
ров, акад. Ячко Иванов, акад. Христо Цветанов, 
акад. Дамян Дамянов, акад. Атанас Атанасов са 
били гост-лектори през годините на конференци-
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ите, посветени на годишнини от създаването на 
Академията и на ежегодната среща „Жените от 
науката и бизнеса“, провеждана съвместно с Бъл-
гарска стопанска камара в Бургас. Необходимост-
та от юридическа самостоятелност при търсене 
на проектно финансиране на Регионалния център 
на БАН по регионални, национални и европейски 
програми, както и вземане на решения за местни 
дейности и инициативи са сред обективните пред-
поставки за търсене на други решения за работа 
и изява. Вярвам, че създаденото Сдружение ще се 
развива в тази посока.  

– Какви цели си поставя Сдружението?

– Дейността, която ще осъществява Сдружение-
то, ще е в обществена полза в посока за регио-
нално, национално и транснационално развитие, 
включително с фокус върху тематични области 
съгласно стратегически документи – Иновацион-
на стратегия за интелигентна специализация и 
основните типове инвестиции за Югоизточен ра-
йон. Сред областите, които ще бъдат приоритет за 
Регио нолания академичен център – Бургас, са:

• наука, иновации и модерни технологии – креа-
тивни и рекреативни индустрии;

• мобилност и регионална свързаност;
• инвестиции в човешки ресурси;
• нисковъглеродна икономика, зелени инвести-

ции, кръгова икономика;
• интегрирано развитие на градските, селските 

и крайбрежните райони;
• трансгранично и транснационално сътрудни-

чество;

• туризъм (екологичен, здравен, културен и др.) 
и уелнес; 

• химически продукти и технологии;
• информационни и комуникационни техноло-

гии, услуги и далекосъобщения;
• морска екология, аквакултури и рибовъдство;
• биотехнологии, биохрани и биопродукти;
• мехатроника; енергетични технологии и био-

горива;
• хуманитарни  и социални науки;
• медицина, обществено здраве и здравни гри-

жи.
За постигане на поставените цели Сдружение-

то ще подготвя и провежда изследвания, проуч-
вания и анализи, свързани с научното и социал-
но-икономическото развитие. Сред основните 
дейности са създаване, координиране, управление 
и осъществяване мониторинг на проекти и про-
грами. Сдружението ще консултира и подпомага 
други публични и частни организации във връз-
ка с изготвянето на анализи, научни изследвания, 
подготовката и изпълнението на проекти. Органи-
зацията ще работи за ускоряване процеса на раз-
витие и увеличаване на академичната общност, 
насърчаване и задълбочаване на научните изслед-
вания, привличане, създаване и утвърждаване на 
научни звена, които работят на територията на 
област Бургас с акцент върху приоритетните на-
правления. При упражняване на своята дейност 
Сдружението се ръководи от следните принципи: 
достъпност и популяризация на научните общно-
сти и изследвания; партньорство и сътрудничест-
во в мрежа; ефективен и ползотворен диалог с 
всички заинтересовани страни; споделено знание 

Подписване на Споразумение за сътрудничество с община Бургас и Областна
администрация – Бургас
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и инфраструктура; решения в полза на общество-
то; устойчивост на решенията и процесите.

– Кои институции и организации са членове на 
Сдружението и какъв е състава на УС?

– Учредители на новото научноизследовател-
ско звено станаха чл.-кор. Екатерина Бъчварова 
– директор на Института за изследвания на кли-
мата, атмосферата и водите при Българската ака-
демия на науките; проф. д-р Атанас Палазов от 
Института по океанология при Българската ака-
демия на науките; проф. д-р Ивайло Димитров – 
заместник-директор на Института по полимери 
при Българската академия на науките; проф. д-р 
Бойка Мирчева – директор на Кирило-Методи-
евския научен център при Българската академия 
на науките; доц. д-р Десислава Панева-Марино-
ва от Института по математика и информатика 
при Българската академия на науките; проф. д-р 
Магдалена Миткова – ректор на Университета 
„Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас; проф. дпн 
Галя Христозова – ректор на Бургаския свободен 
университет, д-р Милен Николов – директор на 
Регионалния исторически музей – Бургас; кап. 
Жорж Дерелиев – председател на Търговско-ин-
дустриална камара. За председател на новоучре-
деното Сдружение „Регионален академичен цен-
тър на БАН“ в Бургас бях избрана аз. В началото 
на учредителното събрание всички присъства-
щи почетоха с едноминутно мълчание паметта 
на акад. Стефан Воденичаров, български учен с 
международна известност в областта на материа-
лознанието, изтъкнат държавник и общественик, 
който ни напусна няколко дни преди учредяване-
то на Сдружението. Именно той продължи идея-
та на акад. Никола Съботинов за създаването на 
регионални научни центрове по места, тъй като 
науката трябва да бъде възможно най-достъпна и 
в услуга на обществото.

– Какви са найблизките планове на Сдружени-
ето и как то се вписва в задачите на РАЦ – Бур-
гас?

– През следващата година в Бургас ще започне 
работа Лаборатория по дигитализация на култур-
ното наследство на Бургаска област на Института 
по математика и информатика при БАН. Лаборато-
рията ще се помещава в сградата на РАЦ – Бургас 
и ще е звено към ИМИ на БАН. Вече има оборуд-
вани помещения и специалисти, които ще рабо-
тят. Главната цел е лабораторията да служи като 
база за изграждането на млади учени и налагането 
на града като водещ IT хъб. В сградата на Регио-
налния академичен център ще има и споделено 
пространство за учен от Института за изследвания 
на климата, атмосферата и водите при Българска-

та академия на науките. Вече сме заявили компе-
тентност по Покана за създаване на Водородно 
общество от заинтересовани страни от Министер-
ството на енергетиката, кандидатствали сме и по 
различни покани по Еразъм +. Имаме с какво да 
се гордеем и какво да надграждаме. Предстои ни 
много работа, но мотивацията е силна, тъй като оч-
акванията и отговорността са големи. Вярвам, че 
с необходимия стимул и енергия ще реализираме 
стойностни идеи. 

Посвещавам се на неща, които имат смисъл, в 
които виждам перспектива, които са в полето на 
моите силни страни и мога с действията си, с ра-
ботата си да им влияя да стават по-добри. Всеки 
ден, посветен на науката, ми носи удовлетворение.

– В навечерието на 2021 г. какви са Вашите 
послания към колегите учени?

– Изпращаме трудна за целия свят 2020 г. На-
деждите на всички са насочени към науката за от-
криването на изцеление от вируса. Вярвам обаче, 
че липсата на физическото случване на празници-
те този път ни дава възможност да отворим всички 
свои сетива и да чуем това, което е  вътре в нас. 
Ритъмът на сърцето, каращо ни да преосмислим 
ценностите си; това, което срещаме в дома си – на-
шите близки, деца и внуци; това, което докосваме 
всеки ден – любимите хора; и всичко онова, което 
ни прави  истински щастливи, пълноценни, по-
мъдри и смирени.

В навечерието на Рождество Христово – праз-
ника на надеждата и раждането на спасението 
– пожелавам в святата нощ да се сбъдне вълшеб-
ството на най-желаното днес – здравето! Нека на-
шата съкровена молитва да бъде вярата, че доброто 
предстои! Нека с идването на 2021 г. посрещнем в 
здраве и сили новото жадувано начало на един по-
смирен и чист свят!

Учредително събрание на Сдружение
„Регионален академичен център на БАН“

в Бургас, на 11 юни 2020 г.
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ИНТЕРВЮ С ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ – РЕКТОР
НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Творческият път на инж. Илия Железаров в 
сферата на науката и висшето образование за-
почва през 1995 г. като асистент в Техническия 
университет – Габрово. От 1999 г. ръководи 
Българогермански институт по управление на 
качеството и промишлен мениджмънт при уни-
верситета. В периода 2012 – 2019 г. е замест-
никректор по научноизследователската работа, 
като в същия период е регионален координатор за 
Габрово на Националната академична мрежа на 
БАН. От края на 2019 г. е ректор на Техническия 
университет – Габрово.

– Проф. Железаров, на 20 ноември 2020 г.  в 
ръководения от Вас Технически университет – 
Габрово беше открит първият извън столицата 
Технологичен парк.  Бихте ли представили  Тех-
нопарка  на читателите на „Списание на БАН“?

– Технологичният парк на Техническия универ-
ситет – Габрово включва в себе си общо 18 лабо-
ратории, които са част от четири проекта, финан-
сирани от Оперативна програма „Наука и образо-
вание за интелигентен растеж“, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие. 

В основата на Технологичния парк на Техниче-
ския университет – Габрово са 14 лаборатории от 
Центъра за компетентност „Интелигентни, меха-
тронни, еко- и енергоспестяващи системи и тех-
нологии“, групирани в 4 лабораторни комплекса. 

Лабораторният комплекс „Енергоспестяващи 
системи и технологии за проектиране и производ-
ство на високотехнологични продукти“ включва 4 
лаборатории. В лаборатория „CAD/CAM системи 
за проектиране и производство на високотехноло-
гични продукти“ се извършват научноприложни 
изследвания, свързани с разработване, модели-
ране и оптимизиране на технологични процеси и 
нови конструкции режещи и комбинирани инстру-
менти. Закупен е 5-осов струго-фрезови обработ-
ващ център за изработване на сложни детайли. В 
рамките на лаборатория „Адитивни и енергоспес-
тяващи технологии и екипировка“ е закупен 3D 
принтер за метал и специализиран софтуер за ади-
тивни технологии. Лаборатория „Интелигентни 

Част от комплекса на Технологичния парк на Техническия университет – Габрово
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технологии, базирани на интензивни енергийни 
потоци“ е реализирана в резултат на партньор-
ството между Техническия университет – Габрово 
и Института по електроника при БАН. В лабора-
торията се извършват научноприложни изследва-
ния в областта на електроннолъчевото заваряване 
и повърхностна модификация на метали и сплави 
за нуждите на мехатрониката. 

В лаборатория „Енергоспестяващи технологии 
за удължаване на жизнения цикъл и повишаване 
на експлоатационната сигурност“ е инсталирана 
машина за динамични и статични изпитания и по-
луавтоматичен микротвърдомер. Чрез оборудва-
нето ще се извършват изпитания на статично или 
динамично натоварване според изискванията на 
международните стандарти на метални и неметал-
ни материали.

В лабораторния комплекс „Интелигентни ме-
хатронни системи за измерване и контрол“ са из-
градени 2 лаборатории, оборудвани с уникална 
апаратура и специализиран софтуер. В лаборато-
рия „Интелигентни мехатронни системи за измер-
ване на статични и динамични величини“ ще се 
осъществяват измервания с доказана точност на 
геометричните параметри на машиностроител-
ните изделия, изследване на точността и калиб-
риране на измервателните средства и системи в 
съответствие с нуждите на индустрията. В лабо-
ратория „Интелигентни системи за изследване на 
структура и свойства на материали“ се извършват 
рентгеноструктурна дифрактометрия на монолит-
ни материали и тънки слоеве, качествен и коли-
чествен анализ на структурни, фазови и съставни 
поликристални материали, както и се измерват ос-
татъчни напрежения в монолитни поликристални 
материали и остатъчен аустенит. 

Лабораторен комплекс „Интелигентни енер-
госпестяващи системи и технологии“ включва 6 
нови лаборатории. В лаборатория „Разработване 
на еко- и енергоспестяващи, безконтактни преда-
ватели на електрическа енергия“ ще се разработ-
ват безконтактни предаватели на електрическа 
енергия с малка (няколко mm) и голяма (до ня-
колко dm) въздушна междина между предавател-
ната и приемната част при различни мощности. В 
лаборатория „Разработване на методи и средства 
за решаване на енергийни и инфраструктурни 
проблеми, свързани с масовата електромобил-
ност“ ще се разработват високоефективни техни-
чески решения за проектиране разположението 
на зарядните станции и за предотвратяване на 
претоварването на електрическата мрежа в „пи-
ковите часове“ на зареждане на електромобили. 
В лаборатория „Екологични, енергоспестяващи 
и електромагнитно съвместими светлотехниче-
ски, LED и ВЕИ компоненти и технологии“ ще 
се осъществява проектиране и измерване на свет-
лотехнически и електроенергийни параметри и 
характеристики на продукти, необходими на биз-
неса в областта на осветлението и електроенер-

гетиката. В лаборатория „Енергоефективни сис-
теми и технологии при използване на топлинна и 
хидравлична енергия и вторични и възобновяеми 
енергийни източници“ ще се извършва проекти-
ране, разработка и конструиране на прототипи на 
топлообменни апарати и соларотермични колек-
тори, изследвания на комбинирана интензифи-
кация в тръби с различни техники. Измервания 
както на нови електрокомпоненти и системи, така 
и на такива в експлоатация ще се осъществяват 
в лаборатория „Eлектрозадвижване и електрооб-
завеждане – съвременни енергийно ефективни 
електрокомпоненти и системи с приложение в 
индустриалния сектор“. 

Лабораторният комплекс „Електроника и сен-
зорика“ включва 2 лаборатории „Микроелектрон-
ни и микропроцесорни устройства и системи“ и 
„Сензори и сензорни системи“ за разработване на 
сензорни елементи за влажност, газове и темпера-
тура и микроелектронни и микропроцесорни ус-
тройства и системи. 

Технологичният парк на Техническия универ-
ситет – Габрово включва в себе си и 4 лаборато-
рии, част от проекти, в които университета ни е 
партньор. В рамките на Центъра за върхови по-
стижения „Национален център по мехатроника и 
чисти технологии“ е изградена лаборатория „Точ-
ни измервания на динамични величини в мехатро-
никата“. Това е единствената по рода си в страната 
лаборатория, в която има мехатронна система с 
шест степени на свобода за изследване на дина-
мични характеристики, притежаваща референтни 
свойства, чрез която експериментално ще се оп-
ределя и изследва динамичните характеристики 
на машини и съоръжения, подложени на знако-
променливи механични въздействия – сухопътни 
транспортни средства, кораби, самолети. 

По проект „Квантова комуникация, интелигент-
ни системи за сигурност и управление на риска“ 
(QUASAR) в Технологичния парк функционират 2 
лаборатории. Лабораторията „Квантова комуника-
ция“ разполага с платформа за квантова комуника-
ция CLAVIS, която включва цялостна система за 
споделяне на квантови ключове (QKD система), 
поддържаща кохерентен еднопосочен протокол 
(COW протокол), квантови генератори на случай-
ни числа, комутатори и обслужващо оборудване 
към тях със специализирана измервателна техни-
ка. Лабораторията „Иновативни сензорни техно-
логии“ разполага със специализирана апаратура и 
софтуер за проектиране, измерване, диагностика и 
анализ на сензори и електронни изделия. 

В рамките на Технологичния парк влиза и лабо-
ратория по проект „Дигитализация на икономика-
та в среда на големите данни“. В лабораторията се 
разглеждат проблемите на дигитализация на ико-
номиката в среда на големи данни. 

Качествата на новозакупеното оборудване 
предполагат реализирането на научни и научно-
приложни изследвания на учени от партньорските 
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организации, включително за нуждите на бизнеса, 
както и създаване на устойчив модел за прилагане 
на модерни практики в обучението на студенти и 
докторанти. 

– Каква ще бъде ролята на Технопарка за учас-
тието на ТУ – Габрово и България в изпълнение на 
програмата на ЕС за зелена Европа?

– Политиката на Техническия университет – 
Габрово е насочена към обучение на студенти и 
докторанти, а също така провеждане на научни 
изследвания в областта на еко- и енергоспестява-
щи технологии. Технологичният парк е резултат 
от многогодишна работа в тази посока. От 2014 г. 
Техническият университет – Габрово присъства в 
Националната пътна карта за научна инфраструк-
тура с обекта „Еко- и енергоспестяващи техноло-
гии“. Част от дейностите се включиха и в Центъра 
за компетентност, на който сме водеща организа-
ция „Интелигентни, мехатронни, еко- и енерго-
спестяващи системи и технологии“. Паралелно с 
това се изпълняваха проекти по рамкови програми 
на ЕС, свързани със зелените технологии – за без-
контактно зареждане на електромобили и изслед-
ване на фотоволтайчни системи. Между другото 
на покрива на основната сграда на Технологичния 
парк е инсталирана 30 kW фотоволтайчна елек-
троцентрала и почти 10 kW соларна система за 
топла вода. 

През 2020 г. Техническият университет – 
Габрово подписа споразумение за партньорство 
с Националния комитет на България в световния 
енергиен съвет и участваме в учредяването на 
клъстер „Технологии за чиста околна среда“ в Ста-
ра Загора.

Казано по-кратко: искаме и правим необходи-
мото, за да участваме активно в изпълнението на 
програмата на ЕС за зелена Европа.

– Кои са участниците във Вашия Технологичен 
парк? Има ли сред тях научни звена на БАН и с 
какво те ще участват в дейността му?

– Партньори на Техническия университет – 
Габрово в четирите проекта за Център за върхови 
постижения и центрове за компетентност, вклю-
чени в Технологичния парк са 10 университета: 
Техническият университет – София, Техническият 
университет – Варна, Химикотехнологичен и ме-
талургичен университет, Софийският университет 
„Св. Климент Охридски“ – Факултет по химия и 
фармация, Висше военноморско училище „Н. Й. 
Вапцаров“ – Варна, Национален военен универ-
ситет „Васил Левски“ – Велико Търново, Уни-
верситета за национално и световно стопанство 

(УНСС), Икономическият университет – Варна, 
Пловдивският университет „Паисий Хилендар-
ски“, Русенският университет „Ангел Кънчев“, 
както и научни звена на БАН: Институт по робо-
тика, Институт по електроника, Централна лабо-
ратория по приложна физика, Институт по обща 
и неорганична химия, Институт по металознание, 
съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ 
с Център по хидро- и аеродинамика, Институт за 
ядрени изследвания и ядрена енергетика, Инсти-
тут по електрохимия и енергийни системи „Акад. 
Е. Будевски“, Институт по катализ, Институт по 
механика, Институт по минералогия и кристало-
графия „Акад. Ив. Костов“, Институт по оптиче-
ски материали и технологии „Акад. Й. Малинов-
ски“, Институт по органична химия с Център по 
фитохимия, Институт по полимери, Институт по 
физика на твърдото тяло, Институт по физико-
химия „Акад. Р. Каишев“, Институт по инфор-
мационни и комуникационни технологии. Общо 
партньорите от БАН за 16 в четирите центъра 
(Център за върхови постижения и трите Центъра 
за компетентност). Първите три, от посочените 16, 
са в Центъра, на който ТУ – Габрово е водещ.

За партньорството между Техническия универ-
ситет – Габрово и звената на Академията много 
важна роля изигра създадената Национална ака-
демична мрежа на БАН, с която се добавиха и 
нови партньорства на университета, част от които 
се развиват и в реализирането на нови съвместни 
проекти.

Винаги, когато имам възможност, с голямо 
удоволствие споменавам, че имаме най-големия 
брой асоциирани партньори от бизнеса: водещи 
работодателски организации като БТПП, БСК, 
Българската браншова камара по машиностроене, 
иновативни клъстери като „Тракия икономическа 
зона“, „Зелена синергия“, „Мехатроника и автома-
тизация“, водещи международни компании, които 
имат поделения в България, а също така водещи 
иновативни български индустриални предприя-
тия. 

– Бихте ли посочили найблизките задачи и 
проблеми, който ще се решават в Технологичния 
парк?

– Разработваме научната програма за 2021 г., 
в която за пръв път от работата на центровете, в 
които участваме, научните колективи ще имат 
възможност да извършват научноприложни и при-
ложни изследвания за бизнеса с инсталираното 
оборудване в Технологичния парк. Подготвяме 
процедурите за акредитация на няколко лаборато-
рии, които да извършват измерване, изпитване и 
калибриране за нуждите на бизнеса.

ИНТЕРВЮТА
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НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ
НАУЧНИ ПРОЯВИ

Олег Мушкаров, Николай Николов, Евгения Сендова
КОГАТО ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО СЕ ПРЕВРЪЩА В СЪБИТИЕ

УВОД

На 8 декември 2020 г. световната математиче-
ската общност с интерес научи, че филдсовият 
медалист Терънс Тао е направил сериозен пробив 
в доказателството на една известна хипотеза на 
Сендов, атакувана от десетки математици от цял 
свят в продължение на повече от 60 години. Тази 
хипотеза прецизира взаимното разположение на 
нулите на полином с комплексни коефициенти и 
нулите на производната му1. За интереса към хи-
потезата говори фактът, че досега са публикувани 
над 150 статии по този въпрос, включително и от 
редица български математици [1]. Терънс Тао пуб-
ликува статията си в популярния сайт за преприн-
ти arXiv (https://arxiv.org/pdf/2012.04125.pdf) под 
заглавие: Sendov’s conjecture for sufficiently high 
degree polynomials (Хипотезата на Сендов за по-
линоми от достатъчно висока степен).

Вестта за публикацията съвпадна по време с 
подготовката на една инициатива на Междуна-
родния център за математически науки (МЦМН, 
https://icms.bg/) към Института по математика и 
информатика при БАН (ИМИ–БАН) ─ колоквиум 
в памет на акад. Сендов, който беше един от създа-
телите и първи директор на този център.

Настоящото ръководство на МЦМН съвмест-
но с ръководството на Съюза на математиците в 
България (СМБ) отправи покана към проф. Тао за 
онлайн лекция във връзка с резултатите му върху 

1 Динамичен аплет, демонстриращ разположението на 
нулите на полинома и неговата производна при раз-
лични стойности на n, e разработен от Bruce Torrence 
(2011) в рамките на Wolfram Demonstrations Project: 
“Sendov’s Conjecture”, http://demonstrations.wolfram.
com/ SendovsConjecture/.

хипотезата на Сендов в рамките на планирания ко-
локвиум. Терънс Тао се отзова с благодарност и да-
тата на събитието беше фиксирана – 26.01.2021 г.

НАЧАЛОТО НА КОЛОКВИУМА 

Докато публиката се събираше във виртуалната 
зала на Zoom, на екрана течаха кадри от живота на 
Благовест Сендов – сред математици от България 
и чужбина, на разговор с ученици, като домакин 
на Джон Атанасов във Факултета по математика 
на СУ, и накрая – фрагменти от лекцията му пред 
Московското математическо общество, състояла 
се в Математическия институт „Стеклов“ на Ру-
ската академия на науките на 19 март 2019 г., в коя-
то разказва историята на известната си хипотеза 
(http://www.mathnet.ru/php/seminars.phtml?option_
lang=eng&presentid=23535).

Слушателите постепенно запълваха екрана и 
сред тях с радост видяхме доста сънародници, 
които в момента работят в престижни университе-
ти по света, редом с чуждестранни учени, с които 
сме работили през годините, както и известни спе-
циалисти в областта. В публиката имаше и съвсем 
млади любители на математиката, водени вероят-
но не само от желанието да видят един от найвели-
ките съвременни математици, но и от любопит-
ството да чуят как се прави лекция по математика 
за публика от цял свят. Събитието беше открито от 
чл.-кор. Олег Мушкаров, директор на МЦМН. Той 
сподели, че за всички нас този ден е едновременно 
тъжен, защото преди година загубихме брилянтен 
математик, учител, колега и приятел, но и радос-
тен, защото сред нас е блестящ математик ─ проф. 
Терънс Тао, който е направил съществен пробив в 
доказателството на хипотезата на Сендов.

Постер за събитието с емблемите на МЦМН и съорга-
низаторите ─ IMSA и СМБ
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Фрагмент от презентацията за професионалния живот на акад. Сендов

Последваха възпоменателни думи на акад. Пе-
тър Кендеров и акад. Иван Тодоров. В краткото си 
слово акад. Кендеров синтезира приноса на акад. 
Благовест Сендов като математик, информатик, 
учител, организатор, общественик, визионер:

Благовест Сендов беше уникална личност. Ние, 
неговите ученици, колеги и приятели, му се възхи-
щаваме не само за математическите му приноси 
и за изграждането на българската школа по тео-
рия на апроксимациите, но и за всичко онова, кое-
то той направи за българската математическа 
общност и за цялото общество:

● 25 години преди континентална Европа да 
приеме тристепенното университетско образо-
вание с бакалавърска, магистърска и докторска 
степен, Сендов въведе и внедри тази система в 
българското образование по математика и ин-
форматика.

● Още в началото на 1980 г. Сендов имаше 
визията компютрите да се използват в образо-
ванието и проведе мащабен експеримент за внед-

Акад. Петър КендеровЧл.-кор Олег Мушкаров

ряване на изследователския подход на училищно 
равнище.

● Доста преди демократизиране на политиче-
ския живот през 1989 г. той въведе „системата 
на грантове“ за финансиране на изследователски 
проекти. За пръв път ръководителите на проек-
ти получиха правото и същевременно отговор-
ността да оперират с финансови и други ресурси. 
Това бе демократизация на българската наука.

● И накрая (но не по важност), не се случва 
често около теб да има човек, който в различни 
етапи от живота си да е бил ректор на найго-
лямата образователна институция в България 
– Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“, председател на найголямата научна ин-
ституция – Българската академия на науките, 
председател на Народното събрание, посланик 
на България в Япония и ключова фигура в няколко 
международни организации. Неговата експерт-
ност и мъдрост ще бъдат образец за идните по-
коления.

НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ПРОЯВИ
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Акад. Иван Тодоров прати от Париж вълнуващ 
запис от своето послание:

● Благовест Сендов беше вдъхновяващ млад 
математик, който на 26 години формулира своя-
та хипотеза. На 87 той бе ентусиаст, българска-
та душа на проектирания тогава Международен 
център за математически науки. Щастливи сме, 
че Терънс Тао, ярка звезда в математическия 
свят, е днес сред нас да говори за хипотезата на 
Сендов. Благо би бил щастлив да гледа това съби-
тие отнякъде…

Проф. Людмил Кацарков, научен директор на 
МЦМН, сподели как се е свързал с акад. Сендов 
по повод основаване на Центъра, а именно, че 
към него го е насочил знаменитият математик сър 
Майкъл Атия (Michael Atiyah). Според Атия проф. 

Кацарков би намерил голяма подкрепа в лицето 
на Благовест Сендов – „най-големият политик 
сред математиците“. „Дори от Хирцебрух ли?“ – 
опитал се да контрира Кацарков. Отговорът бил: 
„Много по-лесно е да си политик в Германия от-
колкото в Източна Европа, където всеки е готов 
да ти подлее вода“. Съветът на Атия се оказал 
плодотворен, защото скоро след основаването 
на МЦМН акад. Сендов и директорът на IMSA в 
Университета на Маями, проф. Стивън Кантрел, 
се договорили за сътрудничество. В отговор на по-
каната на проф. Кацарков да каже няколко думи 
по този повод проф. Кантрел изрази задоволството 
си от договореното с Благовест Сендов сътрудни-
чество по време на срещата в Маями и плановете 
за конкретна размяна на творчески посещения на 

Акад. Иван Тодоров Проф. Людмил Кацарков

Проф. Филип Грифитс, директор емеритус 
на Института за висши изследвания в Принстън

Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката

Проф. Робърт Стивън Кантрел, директор
на IMSA в Университета на Маями
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млади американски и български математици. След 
него проф. Грифитс, един от най-видните съвре-
менни геометри, сподели, че винаги му е правило 
силно впечатления колко широк поглед има Благо-
вест Сендов върху математиката – от специфичния 
проблем, свързан с нулите на полиномите, през 
математическата биология до информатиката. 
Забележителна е – продължи той – и школата от 
млади математици, която Сендов създаде. Проф. 
Грифитс също изрази увереност, че бъдещето на 
планираното сътрудничество между МЦМН и 
IMSA е обещаващо.

Заключителните слова в тържественото откри-
ване на колоквиума бяха на г-жа Карина Ангелие-
ва, зам.-министър на образованието и науката. Тя 
изтъкна, че макар да не е математик, може да спо-
дели спомени за акад. Сендов.

Едва преди две години се среща с него за първи 
път във връзка с основаването на МЦМН, но е от 
първото поколение деца, учили по т.нар. Сендов-
ска система, и още в първата година не пише с 
молив, а с компютър. Карина Ангелиева припом-
ни идеята на Сендов, че обектът на обучение е не 
просто ученик, а ученик, въоръжен с компютър, 
и подчерта, че тази идея е особена жива и днес, 
в обстановката на епидемична криза. Тя говори и 
за ролята му на истински посланик на науката. В 
заключение зам.-министър Ангелиева каза: Про-
дължава да ме вдъхновява неговият подход към 
работата с младите хора и амбицията ми е и аз 
да ги подкрепям в избора на професия, свързана 
с математика, в която техните таланти да се 
развият. Месец преди да ни напусне, той ми пода-
ри книгата си „Мъхът и демокрацията“, в която 
определя демокрацията като мъх, защото тя не 
може да се сее. Тя сама трябва да поникне.

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ХИПОТЕЗАТА
НА СЕНДОВ 

Историята на хипотезата на Сендов е добре до-
кументирана [2, 3, 4] и тук ще се спрем само на 
най-важните резултати в тази насока. За краткост 
по-долу под полином ще разбираме винаги поли-
ном с комплексни коефициенти.

Както отбелязва Сендов в [4], през 1958 г. той 
е бил заинтригуван от следното тривиално след-
ствие от класическата теорема на Гаус-Люка, 
която гласи, че изпъкналата обвивка на нулите на 
полином съдържа неговите критични точки, т.е. 
нулите на неговата производна.

Следствие. Ако всички нули на полином от сте-
пен n ≥ 2 лежат в затворен единичен кръг и а е 
една негова нула, то всички критични точки на 
полинома лежат в затворения кръг с център а и 
радиус 2.

Мотивиран от това наблюдение, Сендов започ-
ва да мисли върху възможността за прецизиране 
на числото 2 и стига до следната

Хипотеза. (Сендов, 1958 г.) Ако всички нули на 
полином от степен n ≥ 2 лежат в затворения еди-
ничен кръг и а е произволна негова нула, то затво-
реният единичен кръг с център а съдържа поне 
една критична точка на полинома.

Трябва да се отбележи, че ако тази хипотеза 
е вярна, то тя е точна, както показва полиномът 
P(z) = zn ‒ 1.

Любопитен факт е, че първоначално горна-
та хипотеза е известна като хипотеза на Илиев. 
Причината е, че на конференция по теория на 
аналитичните функции в Ереван през септември 
1965 г. проф. Любомир Илиев формулира хипо-
тезата, споменавайки, че неин автор е Сендов, но 
по-късно известният специалист в геометрията 
на полиномите проф. Хейман си спомня, че е чул 
хипотезата от Илиев и я включва в известната си 
книга [2] под неговото име. Както отбелязва проф. 
Марден [3] обаче, хипотезата на Сендов е извест-
на на широк кръг специалисти още от 1962 г., тъй 
като той я е споделил с него и с други математици 
по време на Световния математически конгрес в 
Стокхолм същата година.

Нека Ƥn е множеството на полиномите от сте-
пен n ≥ 2, нулите на които лежат в затворения еди-
ничен кръг. Нека rn е най-малкото положително 
число, такова че за произволен полином P ∈ Ƥn 
всеки затворен кръг с център нула на P и радиус 
rn съдържа критична точка на P. Да отбележим, че 
полиномът P(z) = zn ‒ 1 и горното следствие по-
казват, че 1 ≤ rn ≤ 2. В тези термини хипотезата на 
Сендов гласи, че rn = 1 за всяко n ≥ 2.

При n = 2 хипотезата е тривиална, а веднага 
след публикуването на споменатата по-горе книга 
на Хейман тя е доказана при n = 3 и n = 4 от много 
автори. Единно доказателство на хипотезата при n 
≥ 5 е дадено от A. Meir и A. Sharma, и независимо 
─ от други автори в периода 1968 – 1969 г. Дока-
зателство при n = 6 се появява след повече от 20 
години с автор J. Е. Brown (1991 г.). Интересно е, 
че през 1997 г. той доказва хипотезата и при n = 7 
независимо от J. Borcea, който е публикувал до-
казателството си няколко месеца по-рано (1996 г.). 
Три години по-късно, през 1999 г., J. E. Brown и 
G. Xiang установяват валидността на хипотезата 
при n = 8. Досега не са известни други конкретни 
стойности на n, за които хипотезата да е провере-
на. Ще отбележим, че тя все пак е доказана за про-
изволно n, но при някои допълнителни условия 
– например, ако една от нулите на полинома е 0 
(Schmeisser, 1969 г.); ако всички нули лежат вър-
ху единичната окръжност (Rubinstein, 1968 г.); ако 
полиномите имат 3, 4, 5, 6, 7 или 8 различни нули. 
Друг интересен резултат е този на G. L. Cohen и 
G. H. Smith, 1988 г., които доказват хипотезата за 
полиноми от степен n с m различни нули, където 
n ≥ 2m‒1. От друга страна, през 1985 г. Б. Боянов, Q. 
I. Rahman и J. Szynal доказват, че rn ≤ 1,08, както 
и че хипотезата е асимптотично вярна: rn → 1 при 
n →∞.
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Чрез умножаване на полинома с константа и 
въртене на разглежданата нула около началото, 
хипотезата на Сендов се свежда до полиноми със 
старши коефициент 1 и реална нула а в затворения 
интервал [0, 1]. Оказва се, че положението на а иг-
рае много важна роля в разсъжденията на редица 
математици, които показват, че хипотезата (за въ-
просното а) е вярна в следните случаи: 

•	  а = 0 (теорема на Гаус-Люка)

•	  (Б. Боянов, 2011 г.)
•	  с ≤ а ≤ 1 ‒ с за фиксирано с ˃ 0 и достатъчно 

голямо n, зависещо от c (Dégot, 2014 г.)
•	   7/17/1– nCanC ≤≤  за достатъчно голяма абсо-

лютна константа c (Chalebgwa, 2020 г.)
•	 а = 1 (Rubinstein, 1968 г.; Goodman-Rahman-

Ratti, 1969 г.; Joyal, 1969 г.)
•	 а ≥ 1 ‒ ɛn, където ɛn ˃ 0 е достатъчно мал-

ко число, зависещо от n (Miller, 1993 г.; Vajaitu-
Zaharescu, 1993 г.)

•	 nn
a

42
1
9−≥   (Chijiwa, 2011 г.)

•	 n
a

 log n
90
12−≥   (Kasmalkar, 2014 г.).

В частност за полиноми от достатъчно висока 
степен единствените случаи, които не се покриват 
от горните резултати, са тези, при които нулата а е 
близка (но не много) до 0 или 1. Точно тук е при-
носът на Тао [5], който с помощта на мощни ана-
литични и вероятностни методи успява да докаже 
хипотезата на Сендов в тези два случая. По-точно 
в сила е следната:

Теорема 1. (T. Tao, 2020 г.) Съществува ес-
тествено число n0, такова че хипотезата на Сен-
дов е вярна за всеки полином от степен n ≥ n0.

Имайки предвид споменатите по-горе резул-
тати на Chalebgwa и Chijiwa, Тао свежда горната 
тео рема до доказателството на следните случаи:

Теорема 2. (Хипотеза на Сендов близо до нула-
та) Ако а = 0 (1/log n), хипотезата на Сендов е вяр-
на за полиноми с достатъчно големи степени n.

Теорема 3. (Хипотеза на Сендов близо до еди-
ничната окръжност) Ако 1 – o(1) ≤ α ≤ 1 – n

0ε  за 
фиксирано ε0 ˃  0, хипотезата на Сендов е вярна за 
полиноми с достатъчно големи степени n.

Подходът на Тао за доказване на тези теореми 
използва стратегия, която той нарича компакт-
ност и противоречие. Схематично тя може да 
се опише така: За достигане до противоречие се 
предполага, че съществува редица от полиноми, 
които са контрапримери на хипотезата и чиито 
степени растат неограничено. Тогава, използвайки 
различни теореми за компактност, той определя 
асимптотични обекти, които му помагат да стигне 
до противоречие. За дефинирането на тези обек-
ти Тао използва известен формализъм от теорията 
на частните диференциални уравнения, в който 
многократно се преминава към подредици (както 
е необходимо винаги когато се използва теорема 

за компактност за построяване на граничен обект). 
Неговите разсъждения в доказателството могат да 
се разглеждат като по-гъвкава форма на класиче-
ските, които използват понятието нормална фами-
лия от комплексния анализ, и в които теоремата на 
Монтел е източникът на компактност. Подходът 
на Тао обаче използва не само тази теорема, но и 
по-широк кръг от резултати за компактност, като 
теоремата на Болцано-Вайерщрас, теоремата на 
Прохоров и др.

Естествен е въпросът за намиране на конкретни 
долни граници за числото n0 в Теорема 1. За съжа-
ление, методите, използвани от Тао в статия му, за-
сега не позволяват да се получат хубави оценки за 
тях. На въпрос в неговия блог [6] дали заради мно-
гократната употреба на теореми за компактност 
могат да се очакват оценки от вида на „експонен-
циални кули“ (числа от вида aaa), той отбелязва, че 
използването на компактност в момента вероятно 
ще направи границите доста лоши, ако човек се 
опитва директно да определи количествено тео-
ретичните доводи в статията. Прилагането на ре-
зултатите на Chalebgwa, което е възможно само за  

47 )1(
20800

aa
n

−
≥ , показва, че за да се покрие „средни-

ят“ диапазон за а (не твърде близо до 0 или до 1), 
една долна граница за n0 e число, приблизително 
равно на 2,8 × 107. Но вероятно аргументите за 
диапазона, когато а е близо до 0 или близо (но не 
твърде близо) до 1, ще дадат още по-големи долни 
граници за n0. Евентуалната причина за това е, че 
те използват теореми за единственост на продъл-
жението и обичайните им количествени аналози 
са неравенствата на Карлеман, които съдържат 
експоненциални тегла. Евентуалното им комбини-
ране с някакъв вид принцип на Дирихле би могло 
да доведе до граници от вида на „експоненциални 
кули“. От друга страна, подходът на Тао същест-
вено използва логаритмичния потенциал, който 
(както името му подсказва) може при определени 
обстоятелства да превърне граница от порядък N в 
граница от порядък logN. Това дава надежда окон-
чателните граници да се запазят в някакви разум-
ни рамки.

Накрая трябва да кажем, че големият пробив 
на Тао е доказателството, че хипотезата на Сендов 
е принципно вярна, т.е. тя е в сила за полиноми с 
достатъчно големи степени. Все още обаче остава 
доста работа за нейното потвърждаване в общия 
случай.

КАКВО ЗНАЕХМЕ ЗА ТЕРИ ТАО 

Роден е в гр. Аделаида, Австралия на 17 юли 
1975 г. Считан за дете-чудо в математиката, Тери 
Тао участва още на 10-годишна възраст в Между-
народната олимпиада по математика за ученици и 
печели медали в три нейни последователни изда-
ния, като последният е златен. През 1989 г. e най-
младият участник в Research Science Institute (RSI) 
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─ международна лятна изследователска школа за 
ученици (https://www.cee.org/alumni-honors) и ра-
боти по проект, свързан с факторизация на елип-
тични криви. Към 17-ата си година Тао е завър-
шил дипломната си работа Convolution operators 
generated by rightmonogenic and harmonic kernels 
и заминава за Принстън, където кандидатства за 
докторант. Сред препоръчителните писма за кан-
дидатурата му се открояват думите на негов стар 
познайник, който обича само числата – Пол Ер-
дьош, гостувал у дома му в Аделаида още през 
1985 г.: Уверен съм, че той ще се развие като 
първокласен, може би дори велик математик. В 
Принстън Тао работи под ръководството на из-
вестния специалист в областта на хармоничния 
анализ Elias Stein и през 1996 г. защитава доктор-
ската си дисертация на тема Three regularity results 
in harmonic analysis. 

Знаем, че в масмедиите често се злоупотребява 
с термина „математически гений“. Затова нека да 
видим какво пише за него друг Филдсов лауреат – 
сър Тимъти Гауърс: Математическите познания 
на Тао са изключителна комбинация от широчи-
на и дълбочина: той може да пише уверено и ав-
торитетно по толкова разнообразни теми като 
частни диференциални уравнения, аналитична 
теория на числата, геометрия на тримерни мно-
гообразия, нестандартен анализ, теория на гру-
пите, теория на моделите, квантова механика, 
теория на вероятностите, ергодична теория, 
комбинаторика, хармоничен анализ, обработка на 
изображения, функционален анализ и много други. 
В някои от тези области той има фундаментал-
ни приноси. В други области изглежда, че разбира 
нещата на дълбоко интуитивно ниво на експерт, 
въпреки че не работи активно в тях. Пълна загад-
ка е как прави всичко това и как пише статии и 
книги с невероятна скорост. За Хилберт казват, 
че е последният човек, който знае цялата мате-
матика, но и в знанията на Тао е много трудно 
да се открият пропуски. И ако все пак сте го на-
правили, може да откриете година покъсно, че 
пропуските са запълнени.

Тери Тао получава Филдсовия си медал през 
2006 г. за изследвания, които правят връзка меж-
ду функционалния анализ и комбинаториката. По 
това време той вече е направил открития с повече 
от 30 различни математици. Авторът на статията 
The Singular Mind of Terry Tao [7], известният аме-
рикански журналист Гарет Кук, го определя като 
един от големите строители на мостове в мате-
матиката. Радва се на работата на другите, спо-
деля любимите си трикове, документира прогреса 
си и приема с благодарност всякакви корекции, 
които следват в коментарите. Организира съвмест-
ните усилия на работещите по отворени проблеми 
и според негов сътрудник това е, което един го-
лям математик от ХХІ век трябва да бъде – част 
от мрежа, непрекъснато свързвайки това, което 
прави, с това, което правят други хора (ibid). 

Трудно е да се изброят всички престижни про-
фесионални награди на Тао, затова ще споменем 
само още няколко. През 2012 г. печели наградата 
Крафорд (Crafoord Prize) на Кралската шведска 
академия на науките. През 2014 г. става лауреат и 
на Breakthrough Prize in Mathematics (награда за 
пробив в математиката) за многобройни револю-
ционни приноси в хармоничния анализ, комбина-
ториката, частните диференциални уравнения и 
аналитичната теория на числата.

Понастоящем Тери Тао е професор в Департа-
мента по математика на Калифорнийския универ-
ситет в Лос Анджелис и се радва на признанието 
на студентите си като изключителен преподавател. 
Редактор е на няколко много престижни матема-
тически списания и е автор и съавтор на повече от 
350 научни публикации.

ЛЕКЦИЯТА 

Настана моментът за централното събитие в 
рамките на колоквиума – докладът на проф. Тао на 
тема Асимптотични граници на полиноми и хипо-
тезата на Сендов. Във встъпителните си думи за 
лектора, проф. Кацарков изтъкна, че творчеството 
на Тао може да бъде сравнено с това на Моцарт, 
защото резултатите му и техните доказателства са 
олицетворение на красотата и изяществото на 
мисълта. 

Проф. Тао започна с благодарност за оказаната 
му чест и изрази съжалението си, че не се е срещал 
лично с Благовест Сендов и не е бил досега в Бъл-
гария (но вече е, макар и виртуално). Когато чул 
за пръв път хипотезата на Сендов, бил докторант, 
но тематиката не била от неговата област. Дори ко-
гато в последните години се натъкнал на полино-
мите с коефициенти случайни величини (random 
polynomials), пак не направил връзка с хипотезата. 
Едва когато преди една година водил курс на док-
торанти по комплексен анализ, осъзнал, че някои 
нови техники, свързани с тези полиноми, могат да 
помогнат в атакуването на хипотезата и тя да бъде 

Пол Ердьош с Тери Тао през 1985 г.  в Аделаида
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решена за полиноми с достатъчно големи степени. 
Моят резултат е демонстрация на единството 
на математиката – каза Тери Тао. В доклада си 
ще използвам съществено теория на вероятност-
ите, макар че тя не присъства във формулировка-
та на хипотезата на Сендов.

Както се вижда от снимките на екрана по време 
на лекцията, уводните слайдове на лектора бяха 

много „дружелюбни“. Например на слайд, изо-
бразяващ резултат от компютърен експеримент с 
полином от степен 1000 с коефициенти случайни 
величини и нули, разпределени равномерно върху 
единичния кръг, нулите на разглеждания полином 
и тези на производната му (критичните точки) 
бяха изобразени съответно с червени точки и сини 
ромбчета, така че близостта им се хвърляше на очи.
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В Zoom сесията участниците бяха над 250 и 
заедно със зрителите на излъчването по Youtube 
и Facebook – около 400 души, действително впе-
чатляващ брой за математическа лекция. За частта 
„Въпроси и отговори“ отговаряха чл.-кор. Нико-
лай Николов и проф. Величка Милушева, научен 
секретар на ИМИ–БАН. 

Получиха се коментари и въпроси, на които лек-
торът отговори в рамките на определеното време, а 
за останалите помоли да бъдат изпратени до сайта 
му. Интерес предизвика коментарът на проф. Ог-
нян Кунчев във връзка с използваната от лектора 
техника от теория на потенциала ballayage (буква-
лен превод от френски – измитане). Той сподели 
с аудиторията, че въпросната техника била използ-

вана от известния български геофизик, Димитър 
Зидаров, с когото Сендов бил приятел, но едва 
ли са обсъждали хипотезата му. „А е трябвало!“ 
– реа гира с усмивка Тери Тао. На изпроводяк той 
се пошегува, като написа ръчно прощалната фра-
за, която звучи като името на автора на хипотезата.

В заключителните си думи директорът на 
МЦМН благодари на лектора с отворена покана 
за посещение на Института по математика и ин-
форматика и на МЦМН и за разговори с български 
специалисти в областта; на всички участници за 
активното присъствие и специално на директора 
на IMSA, проф. Стивън Кантрел, и на председа-
теля на УС на СМБ, чл.-кор. Николай Николов, за 
оказаната помощ при организирането на събити-
ето.

От споделените коментари на участниците 
можем да заключим, че събитието допринесе съ-
ществено за постигане на една от основните цели 
на Международния център за математически нау-
ки – да възвърне чувството за общност сред бъл-
гарските математици по света и да издигне прес-
тижа на българската наука.

Благодарности: Техническото осигуряване на 
събитието дължим на д-р Тодор Брънзов, който 
качи и запис на адрес https://www.youtube.com/
watch?v=schd2Og0v0Q/
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Татяна Орехова, Албена Ватралова, Нели Христова,
Екатерина Бъчварова
ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КЛИМАТ, АТМОСФЕРА
И ВОДНИ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“ 

На 15 и 16 октомври 2020 г. в София се проведе 
втората конференция „Климат, атмосфера и водни 
ресурси в условията на климатични промени“, ор-
ганизирана от най-новия институт на БАН – Ин-
ститут за изследвания на климата, атмосферата и 
водите (ИИКАВ), който навърши 2 години от ос-
новаването си. Съорганизатори на конференцията 

бяха Геологическият институт – БАН, Институтът 
по механика – БАН, както и професионалните дру-
жества – Съюзът по водно дело при ФНТД, Гло-
бално партньорство за водите – България и Бъл-
гарското метеорологично дружество към Съюза на 
физиците в България. Конференцията беше под-
крепена и финансирана и от РП1.2 (Воден баланс 
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и водни ресурси на страната) и РП1.3 (Качество 
на националните водни ресурси – повърхностни 
и подземни) на Националната научна програма 
„Опазване на околната среда и намаляване на ри-
ска от неблагоприятни явления и природни бед-
ствия“ (2019 – 2023) на Министерство на образо-
ванието и науката, както и от проект „Природни 
и антропогенни фактори на климатични промени 
– анализ на глобални и локални периодични ком-
поненти и дългосрочни прогнози“, финансиран от 
Фонд „Научни изследвания“. 

Целта на конференцията беше да се предста-
вят и обсъдят интердисциплинарни постижения 
и проблеми по оценка на състоянието на околната 
среда, климата, атмосферата, повърхностните и 
подземните води и прогноза за изменението им в 
условията на климатични промени, както и влия-
нието на естествените и антропогенните фактори 
върху техните количествени и качествени характе-
ристики. 

Интересът към конференцията беше по-голям 
в сравнение с първата конференция, провела се 
през 2019 г., което потвърди необходимостта от 
подобно събитие за изследователската общност 
и обоснова заявеното още тогава намерение на 
ИИКАВ да превърне форума в ежегодни научни 
срещи. Участниците бяха 53-ма от: ИИКАВ–БАН, 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 
Института по механика – БАН, Геологическия ин-
ститут – БАН, Института по космически изслед-
вания и технологии – БАН, Института по физика 
на твърдото тяло – БАН, Минно-геоложкия уни-
верситет „Св. Иван Рилски“, Института по почво-
знание, агротехнологии и защита на растенията 
„Никола Пушкаров“. 

Тематичният обхват на представените доклади 
беше обширен, като включваше анализ на дълго-
срочните вариации на климата и тяхното влияние 
върху земеделието; замърсяването на въздуха и во-
дите; управлението на водните ресурси; теоретич-
ни приноси към механика на флуидите, приложни 
изследвания в областта на метеорологията, хидро-
логията, хидрогеологията и др.

Представените в секция „Климат“ 12 научни 
изследвания анализираха различни аспекти на на-
блюдаваните климатични промени и причините за 
тях:

• корелации между слънчевата активност и ко-
лебанията Ел Нино/Юг и Северноатлантическата 
осцилация;

• количествени оценки за изменението на раз-
лични климатични показатели (брой дни с валеж 
над 1,0 mm в извънпланинската част на България, 
глобални средни вариации на морското равнище, 
валежите през есенно-зимния период в земедел-
ските райони на България и др.), както и положи-

телния тренд в температурата на въздуха през по-
следните десетилетия. 

В секция „Атмосфера“ акцентът бе поставен 
на метеорологичните особености и структурата 
на атмосферния граничен слой в крайбрежни ра-
йони, на климатичното райониране на София, на 
замърсяването на въздуха в София с фини прахови 
частици, на оценката на качеството на атмосфер-
ния въздух в различни градове (София, Велико 
Търново, Перник).

В секция „Води“ темите на презентациите об-
хванаха следните области: 

• хидроложки процеси и явления, като екстрем-
ни стойности на водните нива на няколко големи 
реки в Европа и Азия, отточна динамика във висо-
копланински речни водосбори в Пирин планина; 

• замърсяване на речните води и по-конкретно 
замърсяване на повърхностните води с азот, фос-
фор, арсен и тежки метали в горната част на басей-
на на река Огоста, химично състояние на подзем-
ните води в България;

• стопанско използване на водните ресурси, кое-
то включва басейновото разпределяне на водните 
ресурси – теория и практика, устойчивото използ-
ване на водите в управлението на водоемите; 

• проблеми във водоползването, включително 
анализ на факторите за недостига на вода в Пер-
ник през 2019 – 2020 г., актуални проблеми във 
връзка с издаване и подновяване на разрешителни 
за водовземане и за използване на воден обект в 
България и др.

Добра възможност за изява получиха докторан-
тите от ИИКАВ, а също и докторанти хидролози 
от Софийския университет „Св. Климент Охрид-
ски“. Беше организирана и добре представена по 
численост, визуализация и интерес постерна се-
сия.

Важно е да се подчертае, че представените из-
следвания бяха в резултат на работа по проекти 
с финансиране от различни източници: МОН във 
връзка с изпълнението на ННП „Oпазване на окол-
ната среда и намаляване на риска от неблагоприят-
ни явления и природни бедствия“, Фонд „Научни 
изследвания“, НП „Млади учени и постдокторан-
ти“, НП „Образование с наука“ и други. 

Докладите на научната конференция, одобрени 
от двама анонимни рецензенти, са публикувани в 
Сборник доклади, том 2/2020 „Климат, атмосфе-
ра и водни ресурси в условията на климатични 
промени, втора научна конференция“, София, 15 
– 16 октомври 2020 (ISSN:2683-0558), включен в 
Националния референтен списък на съвременни 
български научни издания с научно рецензиране 
(ІD № 3823).

Изданието може да бъде намерено на интернет 
сайта на ИИКАВ–БАН (http://cawri.bas.bg).
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МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Дамян Барантиев, Екатерина Бъчварова
ЕВРОПЕЙСКО И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Важен инструмент за научноизследователска и 
развойна дейност в европейското изследователско 
пространство (ERA) е европейското и междуна-
родното сътрудничество в областта на науката и 
технологиите, което се осъществява чрез финан-
сирана от ЕС програма, наречена COST, позволя-
ваща на изследователи и иноватори да създават 
свои собствени изследователски мрежи в широк 
спектър от научни теми. Създадена през 1971 г., 
COST (www.cost.eu) е най-старата и най-широка 
европейска междуправителствена мрежа за съ-
трудничество в научноизследователската дейност, 
която в момента наброява 38 европейски държави, 
както и съдействащи и членуващи партньори, като 
към момента ангажира около 45 000 изследовате-
ли и иноватори. Сред множеството новосъздадени 
научни мрежи в рамките на COST е и COST Action 
CA18235, чиято четиригодишна дейност стартира 
в края на октомври 2019 г. и е свързана с изпъл-
нението на проект под заглавие „Профилиране 
на атмосферния граничен слой в европейски ма-
щаб“ (PROfiling the atmospheric Boundary layer at 
European scale) или кратко наречена PROBE.

Основната цел на този проект е да се създа-
де център за сътрудничество на идентифицирани 
групи (академични среди, научноизследователски 
структури, промишленост, оперативни агенции и 
крайни потребители), чрез който да се сподели опит 
в профилирането на атмосферния граничен слой 
(АГС) с цел по-доброто му изучаване и отражение в 
прогностичните и климатични модели. Запълване-
то на съществуващите пропуски в наблюденията на 
вертикалния строеж на атмосферата и създаването 
на общи протоколи за измерванията, съхранението 
и обработката на данни за АГС в европейски мащаб 
е много важна научна задача, съчетаваща физика на 
атмосферата, технологии за дистанционни измер-
вания и математическа обработка на „големи дан-
ни“ и много други области на изследвания.

Участието на учени от ИИКАВ–БАН в проек-
та е в продължение на българските достижения в 
изучаването на АГС и участието в различни меж-
дународни научни мрежи в течения на повече от 
30 години. В института все още няма апаратура за 
дистанционни измервания, но има опит в работата 
с такава в чужбина и у нас, а също и в обработката 
на данни и използването им за усъвършенстване на 

моделите за параметризация на процесите в АГС, 
които са част от физическата основа на прогностич-
ните и климатични модели, а са важни и за редица 
приложни задачи, свързани с качеството на атмос-
ферния въздух, особеностите на градския и край-
брежния климат, оценката на възобновяемите из-
точници на електрическа енергия, прогнозата на ва-
жни за транспортния сектор явления (като мъглите, 
силните ветрове и големите градиенти в посоката 
и скоростта на вятъра за авиационните дейности), 
разпространението на електромагнитните вълни 
(мобилни телефони, радио, телевизия), а също и об-
работката на спътниковите данни от всички видове. 
Списъкът е дълъг, но е ясно, че животът и дейността 
на хората не се осъществяват само в първите 10 и 
дори 100 метра над земната повърхност. 

Определението за АГС е най-общо следното: 
АГС е прилежащият до повърхността слой от ат-
мосферата, в който се извършва обменът на топли-
на, влага и различни съставни компоненти на ат-
мосферата (газове и аерозоли). В рамките на АГС се 
осъществява основното захранване на атмосферата 
с енергия от слънцето. Важна характеристика на фи-
зическите процеси в АГС е случайният (турбулент-
ният) им характер, област все още недостатъчно 
изучена както теоретично, така и експериментално. 

В АГС съществуват както биосферата, така и 
хората. В резултат от процесите в биосферата и от 
човешките дейности се променят характеристики-
те на температурата, влажността, вятъра и състава 
на атмосферата в АГС, и съответно характеристи-
ките на мъглите, облаците, валежите и качеството 
на въздуха. 

Наличните мрежи от приземни сензори и са-
телитни наблюдения не предоставят достатъчно 
подробна информация за нестационарността и 
големите вертикални градиенти, наблюдавани в 
АГС. Недостатъчните измервания в АГС затруд-
няват подобряването на синоптичните прогнози, 
тези за качеството на атмосферния въздух, както 
и самите параметризационни схеми, използвани в 
диагностичните и прогностични числени модели, 
включително климатичните. Тази празнина обаче 
се дължи главно на липсата на активна координи-
рана научно-техническа (S&T) мрежа. В действи-
телност усъвършенствани модерни наземно бази-
рани дистанционни инструменти, които могат да 
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предоставят профили за АГС (като температура, 
влажност, вятър, аерозол, облачност, турбулент-
ни характеристики) има на много места в Европа. 
Липсват обаче хармонизиране на данните и уни-
фициране на методите, което води до ограниче-
но използване на информацията. Целта на COST 
Action PROBE е да се запълни тази празнина, 
като се осигурят и предоставят в подходяща фор-
ма нужните на потребителите научно-технически 
(S&T) познания, акумулирани от производителите 
на апаратура и академичните среди. 

За да се определят пространствено-времевите 
вариации на АГС, наземните мрежи за сондиране 
(профилиране) трябва да осигурят висококачествени 
дългосрочни измервания с висока пространствена 
и времева резолюция. Атмосферните променливи, 
които представляват интерес, включват вертикални 
(за определени задачи и тримерни в пространството) 
профили на аерозолни и облачни характеристики, 
вятър, турбулентност, температура и влажност на 
въздуха. Системите за сондиране обаче са внедрени 
и експлоатирани в отговор на разнообразни интере-
си от различни държавни и регионални органи на 
управление, изследователски институти, универси-
тети, както и от частния сектор. В резултат на това 
се използват множество технологии, хардуерни на-
стройки и процедури за обработка, без обща рамка 
на европейско (или глобално) ниво. Поради това, 
въпреки индикациите за висока рентабилност на 
наземните мрежи за дистанционни изследвания на 
АГС, настоящата ситуация възпрепятства ефектив-
ното използване на обширните съществуващи данни.

Редица области на приложение биха могли да 
се възползват от дистанционното сондиране на ат-
мосферата както в областта на научните изследва-
ния, така и в множество икономически и общест-
вени дейности: 

•	 Оперативните органи, следящи качеството на 
атмосферния въздух и отговарящи за мониторинга 
и прогнозирането, биха могли да се възползват от 

Фиг. 1. Интернет адреса на PROBE и информация за описаните цели и дейности

по-точна информация за вертикалното разпределе-
ние на аерозолите, височината на АГС (границата, 
до която се осъществява разпространение и смесва-
не на химическите елементи, емитирани близо до 
повърхността), както и за динамиката на протича-
щите процеси в ниските слоеве на атмосферата.

•	 Градовете и институциите за местно уп-
равление, занимаващи се със смекчаване на 
последствия та от и адаптиране към измененията 
на климата, с особена загриженост трябва да сле-
дят вероятността за опасни метеорологични явле-
ния. В тази им дейност по-точни данни относно 
пространствена и времева разнородност на темпе-
ратурата, влажността и вятъра в АГС и особено в 
застроената градска среда са незаменими. 

•	 Градоустройството, архитектурата и стро-
ителният бизнес трябва да се съобразяват със 
специфичните за дадено място тримерни поле-
та на температурата, влажността и вятъра, с цел 
построя ването на все по-„умни“ градове и сгради. 

•	 Летищните дейности са силно зависими от 
времето, биха могли да се възползват от по-точна и 
реална представа за турбулентността и профилите 
на хидрометеорологичните елементи (напр. мъг-
ла, снижаващи се слоести облаци, снеговалежи, 
гръмотевични бури, големи градиенти в скоростта 
или посоката на вятъра). 

•	 Знания за тримерните полета на характерис-
тиките на АГС са важни и за железопътния и авто-
мобилния трафик, а още повече и за всички видове 
морски транспорт. 

•	 Секторът на възобновяемите енергийни из-
точници трябва да има достъп до точни набори от 
данни за количествено определяне на вятърните и 
слънчевите ресурси и тяхната променливост. Това 
включва не само вертикални профили на вятъра и 
турбулентността, но и техните четиримерни поле-
та в пространството и времето за целите на оценка 
и прогноза на добивите, а също и за търговията с 
вятърна  енергия. За подобни оценки в областта на 
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слънчевата енергетика са необходими четиример-
ни данни за аерозолния състав и облачността. 

•	 Застрахователният бизнес също е област, 
която се интересува силно от данните за времето и 
климата, по-специално от атмосферния граничен 
слой, където се извършват човешки дейности.

Съвременните наземни инструменти за дистан-
ционно наблюдение, използвани в целия свят за 
дистанционно сондиране (профилиране) на АГС, 
включват следните инструменти (разпределени по 
групи заинтересовани ползватели): за четиример-
ните полета на вятъра – ветрови радари (RWP) и 
доплерови ветрови лидари (DWL), а също и содари, 
които в допълнение директно измерват и полетата 
на турбулентните характеристики; за температур-
ни профили – микровълнови радиометри (MWR) 
и Раманови лидари (RL); за профили на атмос-
ферната влажност – микровълнови радиометри 
(MWR), Раманови лидари (RL) и диференциални 
абсорбционни лидари (DIAL); за аерозолни про-
фили – еластични лидари, автоматични лидарни 
сейлометри (ALC) и Раманови лидари (RL); за 
облачни профили – автоматични лидарни сейло-
метри (ALC) и облачни радари (CR). В Европа по-
настоящем се експлоатират повече от 700 ALC, 15 
RL, 20 DWL, 30 RWP, 30 MWR и 15 CR, обикнове-
но от оперативни агенции (напр. метеорологични 
служби) или изследователски институции. С оглед 
на глобалните икономически ограничения, които 
правят мащабното внедряване на нови модерни 
прибори малко вероятно, усилията за координация 
на COST Action PROBE ще надграждат същест-
вуващите ресурси за наблюдение, насърчавайки 
иновативни изследвания, оптимизиране на мрежа-
та и засилено взаимодействие между различните 
стратегии за наблюдение и не на последно място 
свободен достъп до данни. За да се използват най-
рентабилно тези ценни наблюдения, иновативните 
изследвания трябва да помогнат за идентифици-
ране и запълване на пропуските в наблюденията, 
както и за оценка на това как могат да се получат 
продукти от по-висок ред въз основа на синергия 
от различни техники за наблюдение. 

Включването на тези огромни ресурси в струк-
турирана и координирана система за мониторинг е 
сложен процес, състоящ се от няколко инициати-
ви, сред които е Европейската мрежа за метеоро-
логични услуги (EUMETNET) – композитна сис-
тема за наблюдение (EUCOS), която е отговорна за 
развитието на системата за наблюдение в Европа, 
за да обслужва нуждите на регионалното числе-
но прогнозиране на времето (NWP). В момента 
EUCOS изпълнява програмата E-PROFILE (www.
eumetnet.eu/e-profile) за разглеждане на мрежите 
на различни инструменти за профилиране. Освен 
с изброените, COST Action PROBE взаимодейст-
ва още с Интегрираната система за наблюдение на 
въглерода (ICOS) – паневропейска изследовател-
ска инфраструктура (www.icos-ri.eu ), предоставя-
ща хармонизирани данни за въглеродния цикъл и 

баланса на парниковите газове в атмосферата. За 
ICOS са необходими двумерни пространствени 
разпределения на височината на АГС, което е от 
значение за смесването на газовете в АГС и за об-
мена им между АГС и свободната атмосфера над 
него. COST Action PROBE се координира с ICOS, 
за да дефинира потребителските изисквания и да 
внедри методи за извличане на височината на АГС 
от мрежите от различни профилиращи инструмен-
ти. 

Основната цел на COST Action PROBE е да 
разработи хомогенизирани и проследими методи 
за рентабилно намаляване на пропуските в наблю-
дението на АГС на европейско ниво. Разбирането, 
наблюдението и прогнозирането на характеристи-
ките на АГС изискват интердисциплинарни по-
знания, поради което COST Action PROBE е из-
градена върху мрежа експерти от университетски 
факултети/катедри (Физика, Атмосферни науки, 
Метеорология, Математика, Инженерни науки, 
Екология и др.), национални метеорологични и 
хидрологични служби, национални изследовател-
ски центрове, оперативни агенции и частен сектор 
(производители на инструменти, доставчици на 
свързани с времето услуги). Тази мрежа позволя-
ва достъп до много инструменти на територията 
на Европа, както и до няколко добре оборудвани 
тестови площадки, като комплексните станции за 
налюдение на немската (Линденберг) и швейцар-
ската (Пайерн) метеорологична служба. 

Дейностите в рамките на COST Action PROBE 
се организират чрез четири работни групи, всяка 
от които се занимава с едно от следните четири 
предизвикателства: 1) обмен на знания, идентифи-
кация и контакт с групи от заинтересовани страни 
или потребители, координация между работните 
пакети; 2) развитие на методите за сондиране на 
АГС, усъвършенстване на съществуващите и съз-
даване на нови продукти за изследване на АГС, 
както и асимилация на данните от дистанционни 
измервания в прогностичните модели и в клима-
тични приложения; 3) планиране на мрежите за 
наблюдение; 4) оперативно използване за опти-
мално дефиниране на характеристиките на ин-
струментите и контрол на качеството. 

Чрез международното сътрудничество, осъ-
ществявано в COST Action PROBE, младите учени 
от страни с ограничени възможности за оборуд-
ване с най-модерна апаратура за дистанционни 
измервания на АГС могат да участват в процеса 
на усъвършенстване на новите технологии и да се 
ползват от натрупаните в други държави данни и 
да създават свои международни мрежи. 

ИИКАВ–БАН участва в работата на COST 
Action PROBE с представител в Групата за упра-
вление и в работни групи 1 и 2. През 2020 г. има 
издадена и една статия в международно списание 
на основата на съвместна обработка на данни за 
облачността от датски сейлометър в Северна Грен-
ландия.
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Албена Ватралова
НАУКАТА В ПОМОЩ НА ОБРАЗОВАНИЕТО:
ПРОЕКТ „КЛИМАТИЧНА КУТИЯ – УЧЕНИ, УЧИТЕЛИ
И УЧЕНИЦИ ЗАЕДНО ЗА КЛИМАТА, АТМОСФЕРАТА И ВОДИТЕ“

Атмосферата и водите са жизнено важни ком-
поненти на околната среда, а измененията в кли-
мата поставят редица предизвикателства пред чо-
вечеството. Науката е първият и фундаментален 
етап от човешките дейности, която изследва кли-
мата, атмосферата и водите и дава възможни реше-
ния за устойчивата им „синергия“ с хората, които 
трябва от възможно най-млада възраст да бъдат  
възпитавани как да поддържат тази устойчивост. 

От август 2019 до октомври 2020 г. в Института 
за изследвания на климата, атмосферата и водите 
(ИИКАВ) при Българската академия на науките 
(БАН) беше осъществен образователен проект 
„Климатична кутия – учени, учители и ученици 
заедно за климата, атмосферата и водите“, финан-
сиран от Министерство на образованието и наука-
та (МОН) по програма „Образование с наука“. В 
проекта участваха четиринадесет учени от БАН – 
тринадесет от ИИКАВ и един – от Геологическия 
институт. Основни партньори на научния колектив 
бяха три училища – 36-то средно училище (СУ) 
„Максим Горки“ – София, 37 СУ „Св. Патриарх 
Евтимий“ – Пловдив, и  Профилирана природо-
математическа гимназия (ППМГ) „Акад. Никола 
Обрешков“ – Бургас.

Основните цели на проекта „Климатична ку-
тия“ бяха: 1) обогатяване на знанията на младите 
хора за взаимните връзки между елементите на 
околната среда и взаимодействието на хората с 
нея; 2) възбуждане на интерес към изучаване на 
природата и бъдеща професионална реализация в 
областта на естествените и точните науки, опазва-
нето на околната среда и устойчивото развитие; 3) 
запознаване на учениците с научноизследовател-
ската дейност на БАН. 

В изпълнение на проектните цели, учените от 
БАН разработиха четири образователни модула с 
включени във всеки от тях по няколко занимания 
с последователно свързани теми.  Бяха обхванати 
основните аспекти на климата и факторите, които 
го определят в тяхната взаимна връзка и зависи-
мост: 

• ролята на Слънцето и на положението на Зе-
мята и другите небесни тела спрямо него като кли-
матообразуващи фактори;  

• физикохимичните процеси в атмосферата; 
• градски, крайбрежен и планински климат; 

климатични колебания;
• устойчивото разпределяне, използване и опаз-

ване на водните ресурси;
• планирането и управлението на водно стопан-

ските системи и свързаните с тях комунални услу-
ги и други дейности за нуждите на обществото и 
опазването на околната среда в условията на про-
менящ се климат. 

Представени бяха и начини на обработка на ин-
формацията с помощта на съвременните дигитал-
ни технологии (цифрови данни, географски ин-
формационни системи – ГИС) и използването им 
за моделиране на процесите. Учениците получиха 
базисни знания и обща култура за различните фор-
ми на представянето на данни от измервания и за 
самите методи за измерване, придобивайки реална 
представа за важността на данните от измервания 
както за науката, така и за обществото като цяло. 

Широкият обхват на темите и начините на 
визуа лизирането и представянето им в разработе-
ните модули: 

• „Климатиците ли определят климата“; 
• „Ледена епоха–епизод-6–Антарктида“; 
• „Сфера ли е атмосферата и други нейни осо-

бености“; 
• „Пътешествие по кръговрата на водата  – без 

да ни се завие свят и без да намокрим таблетите“; 
• „Що е то водосборни басейни и стават ли за 

плуване“; 
• „Има ли директор на водопад... или как се уп-

равляват водите“; 
• „Шифърът на Леонардо не може без данни“ 

и др.
допринесоха за развиване на интердисциплинар-
ни компетентности и умения у учениците и пряко 
ангажираните с проекта техни учители. Загла-
вията на модулите и отделните занимания бяха 
подбрани така, че да грабнат вниманието и про-
вокират любопитството на учениците от самото 
начало. 

В образователните дейности участваха учени-
ци от две основни възрастови групи 5 – 7-ми клас 
и 9 – 10-ти клас, като лекторите се запознаха пред-
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варително със съответните учебници и разработи-
ха с много нагледни материали заниманията така, 
че да подпомагат разбирането на плановия учебен 
материал и да надградят с допълващи знания уче-
ниците и учителите им. 

С петокласници беше проведена и творческа се-
сия „Оранжево небето, оранжево полето, оранже-
ва водата, оранжев и градът... Хайде да рисуваме и 
пеем“. Учениците бяха разделени на 4 групи, кои-
то под съпровода на подбрани от водещите песни 
на екологична тема създадоха съвместни рисунки, 
изразявайки в забавна за тях форма отношението 
и познанията си за климата, атмосферата и води-
те. Така по нестандартен начин децата се увериха, 
че всеки може да прояви креативни способности 
дори и в много сериозните сфери на точните нау-
ки, наглед далеч от изкуството. 

През октомври 2020 г. в трите училища се про-
веде на открито практическото високотехнологич-
но занимание „Игра на дронове – метеорологични 
условия и фини прахови частици“, в което бяха 
демонстрирани наземни и дистанционни измерва-
ния с автоматична метеорологична станция и с мо-
билна такава, монтирана върху дрон – със сензори 
за температура, влажност на въздуха, атмосферно 
налягане, скорост и посока на вятъра.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
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 Във всички занимания учениците бяха поощ-
рявани и напътствани да проявяват самостоятелно 
мислене и инициативност, и повишиха самоувере-
ността и уменията си за работа в екип. 

По време на въведеното в държавата извънред-
но епидемиологично положение през пролетните 
месеци на 2020 г. лекционните курсове по проек-
та се преподаваха дистанционно посредством он-
лайн платформите Shkolo.bg и Office Teams 365. 
Чрез тях се разпространиха и вече изнесените на 
живо и преработени с по-голяма подробност лек-
ции до другите класове, които не са ги чули – за 
мултиплициране на ефекта. Предвиденото в пла-
на на проекта еднодневно посещение на елемент 
от водно стопанската система беше заменено с 
инициатива по случай Международния ден на Зе-
мята – 22 април. Беше проведен онлайн учениче-
ски конкурс на тема „Невероятните условия през 
пролетта на 2020 г. – наблюдения през прозоре-
ца“ с подтеми за климата, атмосферата и водите 
в пет категории – рисунка, снимка, литературна 
творба, презентация и научно наблюдение. Вклю-
чиха се ученици от 31 училища (30 в България и 1 
в Австрия) от 19 града. 

Победителите в ученическия конкурс, както и 
най-активните ученици и учители от трите учили-
ща, партньори в проекта, получиха награди.

Общият брой обхванати ученици в проекта е 
над 1000, а ангажираните учители  – 11.  Ученици-
те от различните възрастови групи получиха сис-
тематизирани и полезни за тях знания и практи-
чески умения, свързани с жизнено важни фактори 
за човека и заобикалящата го среда на планетата 
Земя. В резултат от дейностите и образователните 
материали по проекта, преподавателите придоби-
ха допълнително научно познание, подходящо по 
форма и тематика за преподаване в бъдеще както 
като част от основните учебни предмети, така и в 
извънкласните дейности. 

Albena Vatralova
SCIENCE IN SUPPORT OF EDUCATION: CLIMATE BOX PROJECT –
SCIENTISTS, TEACHERS AND PUPILS TOGETHER ABOUT CLIMATE,
ATMOSPHERE AND WATER

(A b s t r a c t) 
Information on the implementation and results of 

the applied educational project “Climatic Box” for the 
period 2019-2020, funded by the Ministry of Education 
and Science (MES) under the program “Education 
with Science”, proposed by the Climate, Atmosphere 
and Water Research Institute in partnership with three 
schools – in Sofia, Plovdiv and Burgas, respectively, 

is reported.  The pupils obtained basic, systematic and 
useful knowledge and practical skills related to the 
study of vital factors for people and the environment 
on the planet Earth. Teachers have acquired additional 
scientific knowledge, appropriate in form and topics 
for future teaching, as part of the main school subjects 
and outside of classroom club activities.

Correspondence address:
Albena Vatralova
Climate, Atmosphere and Water Research Institute 
Bulgarian Academy of Sciences
Acad. Georgi Bonchev Str., bl. 6
1113 Sofia, Bulgaria
Е-mail: albenav@cawri.bas.bg
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ПРОЕКТЪТ IDES

Проектът IDES 
има за цел да разра-
боти и внедри под-
ход за транснацио-
нални интегрирани 
екосистемни услуги 
в заливните равни-
ни, които да подо-
брят управлението 
на качеството на 
водата на р. Дунав 
и нейните притоци 
и по този начин да 
формират печелив-
ши решения за различните секторни интереси. 

Инструментът IDES дава възможност на 

националните ключови 
участници в управле-
нието на качеството на 
водите да определят 
най-устойчиви мерки 
съобразно нуждите на 
всички сектори. Ино-
вативният инструмент 
IDES ще предостави 
оценка на екосистемни-
те услуги за наводнява-
ните равнини, което ще 
подкрепи вземането на 
устойчиви решения за 

тяхното управление както в пилотните зони, 
така и на транснационално ниво.

Проектът IDES е съфинансиран от Европейския съюз (ERDF, IPA).
За повече информация посетете:

www.interreg-danube.eu/ides
Барбара Щамел, ръководител на проекта, Католически университет в Айхщат-Инголщат, 

Германия Barbara.Stammel@ku.de  
Александра Дамян, мениджър комуникации, WWF – Румъния, adamian@wwf.ro

Проф. Емил Бурназки, координатор на проекта в България, Институт за изследвания на 
климата, атмосферата и водите – БАН,
 bournaski@aim.com, http://cawri-bas.eu/ 

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
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IDES – Подобряване качеството на водата в река Дунав и нейните притоци чрез интегрирано 
управление на заливните равнини въз основа на екосистемни услуги

Продължителност юли 2020 –
декември 2022

IDES – Improving water quality in the Danube river and its tributaries by integrative floodplain 
management based on Ecosystem Services

Предизвикателството за намаляване на 
еутрофикацията на р. Дунав и притоците ù и по 
този начин и на Черно море може да бъде решено 
само чрез транснационално сътрудничество в 
целия басейн. Естествените заливни равнини и 
буферните ивици имат потенциал за значително 
намаляване на замърсяването, но са обект на 

множество човешки дейности, които силно влияят 
върху качеството на речните води. Досега тези 
дейности се управляваха на секторен принцип 
(напр. задържане на наводнения, опазване на 
природата, земеделие), рядко по отношение на 
качеството на водата и взаимодействието между 
секторите.

Концепцията за екосистемните услуги оце-
нява възможностите, които природата пред-
лага за благосъстоянието на хората. Екоси-
стемните услуги варират значително в Ду-
навския регион, но досега никога не са били 
използвани проактивно като официална част 
от процедурите за териториално планиране 

или експлоатация. Използването на индекси 
за речните екосистемни услуги в Германия 
(www.resi-project.info/en) показа, че управле-
нието на водите значително се подобрява, ако 
се идентифицират синергии между различни 
екосистемни мерки, които отразяват различ-
ните секторни интереси и цели.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
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Основни етапи:

Ø	Анализ на реалното състояние на замър-
сяването на водата и пораждащия натиск, 
както и на екосистемните услуги, в целия 
Дунавски регион чрез ГИС и преглед на 
добри практики. Хармонизиране на раз-
лични подходи и съвместно разработване 
на инструмент за оценка на екосистемни-
те услуги (инструмент IDES) въз основа на 
тези проучвания.

Ø	Семинари със заинтересовани страни в 
пет пилотни области в Австрия, Словения, 
Унгария, Сърбия и Румъния, където ще 
бъдат разработени и оценени иновативни 
концепции за управление на качеството 
на водата с помощта на новия инструмент 
IDES. 
Резултатите и опитът от прилагането на 
инструмента IDES ще бъдат обобщени в 
ръководство за IDES, което ще бъде из-
ползвано от  партньорите на проекта по 
време на националните курсове за обуче-
ние.

Ø	Съвместно разработване на транснацио-
нална стратегия, осигуряваща оператив-
ната пътека за интегриране на подхода на 
екосистемните услуги в бъдещите проце-
си за планиране качеството на водите. 
Обратната връзка от международните 
семинари със заинтересованите органи-
зации ще помогне за окончателното прие-
мане на инструмента и стратегията IDES в 
последната фаза на проекта и за насърча-
ване на тяхното прилагане.

IDES – Партньори:
Водещ партньор: Catholic University 

Eichstaett-Ingolstadt, Professorship for Applied 
Physical Geography, Germany.

Партньори на проекта: University of 
Natural Resources and Life Sciences Vienna, 
BOKU-IHG, Austria; University  of Bucharest, 
UB-RCSES, Romania; Middle Tisza District 
Water Directorate, Kötivizig, Hungary; WWF-
Romania; Forschungsverbund Berlin e.V., FVB.
IGB, Germany; Ministry of Environment, Waters 
and Forests, Romania; Slovenia Forest Service, 
SFS; Faculty of Agriculture, University of Novi 
Sad, FAUNS, Serbia; Climate, Atmosphere and 
Water Research Institute at Bulgarian Academy 
of Sciences, CAWRI-BAS, Bulgaria; Institute for 
water of the Republic of Slovenia, IzVRS.

Асоциирани партньори: International 
Commission for the Protection of the Danube 
River, Austria; Bavarian State Ministry of the 
Environment and Consumer Protection, Germany; 
State Nature Conservancy of the Slovak Republic, 
Slovakia; National Institute for Hydrology 
and Water Management, Romania; General 
Directorate of Water Management, Hungary; 
Institute for Nature Conservation of Vojvodina 
Provinc, Serbia; International Sava River Basin 
Commission, Croatia; Association „Global 
Water Partnership-Bulgaria“, Bulgaria; Federal 
Ministry of Agriculture, Regions and Tourism, 
Austria; Austrian Federal Waterway Administration, 
Austria; Danube floodplain National Park, Austria; 
Fisheries Research Institute of Slovenia, Slovenia; 
WWF Adria - Association for the protection of 
nature and conservation of biological diversity, 
Croatia; EcoContact P.A., Moldova.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ



92  Списание на БАН 3/2021

ХРОНИКА

В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАН

НОВОИЗБРАН ДИРЕКТОР
НА ИНСТИТУТ

Проф. д-р ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ
Директор на Института за етно-
логия и фолклористика с Етног-
рафски музей

Проф. д-р Владимир Георгиев 
Пенчев е роден на 1 януари 1957 г. 
в Стара Загора. Висше образование 
завършва през 1981 г. в СУ „Св. Кл. 
Охридски“, специалност „Магистър 
по славянска филология“ и втора 
специалност – „Психология“. През 
1983 г. постъпва на работа в Ин-
ститута за фолклор при БАН като 
проучвател, където през 1992 г. за-
щитава дисертация на тема „Бълга-
ро-чешки фолклористични контакти 
през Възраждането“ и му е присъде-
на научната и образователна степен 

„доктор“. За доцент е избран през 
1910 г., а след това в новия Инсти-
тут за етнология и фолклористика 
с Етнографски музей (ИЕФЕМ)  
през 2017 г. е избран за професор.

Научните изследвания на проф. 
В. Пенчев са в областта на бъл га ро-
чеш ки те фолклорис тич ни отно ше-
ния, исто рия на чеш ко то при със т-
вие в бъл гар с ки те земи, история на 
бъл гар с ка та фол к ло рис ти ка, етно-
ло гия на сла вян с т во то, проб ле ми 
на славян с ка та етно кул тур на иден-
тич ност. Той е участвал и ръково-
дил десетки  изследователски про-
екта, финансирани от национални, 
чуждестранни и международни 
институции. Автор е на над 270 на-
учни публикации и 13 монографии, 
издадени у нас и в чужбина. По 67 
негови труда са забелязани над 290 
цитирания. Значителна е и препо-
давателската му дейност в: Югоза-
падния университет „Неофит Рил-
ски“ в периода 1994 – 2004 г. води 
6 курса,  сред които „Увод в сла-
вянската филология“, „Славянска 
етична идентичност“, „Чешки исто-
рически и културни реалии“ и др.; 
Пловдивския университет „Паи-
сий Хилендарски“ (1997 – 2017, от 
2019) – „История на славистиката 
и българистиката“, „Културна ан-
тропология на славяните“  и др.;  
Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“ (от 2016) – „Чеш-
ки и словашки културни реалии“; 
Славянския университет (1997 – 
1999) и Нов български университет 
(1998 – 2007) – „Странознание на 
Чехия“, „Етнология на славянство-
то“ и др. Бил е ръководител на над 
50 дипломанти от България, Чехия, 
Словакия, Полша и на 7 успешно 

защитили докторанти от България и 
Чехия, както и един постдокторант 
от института.

Проф. В. Пенчев има наколко 
десетки научнопопулярни статии, 
радио- и телевизионни предава-
ния, публични семинари и орга-
низирани изложби. Той е бил член 
на Научния съвет на Института  
за фолклор (2000 – 2010). Член е 
на: Научния съвет на ИЕФЕМ, ре-
дакционни колегии и съвети – сп. 
„Български фолклор“ (1992 – 2001) 
и 6 чуждестранни научни списа-
ния, Комисията по фолклор на 
Международния комитет на сла-
вистите,  Българския национален 
комитет на славистите и на Съюза 
на учените в България.

Проф. В. Пенчев има значите-
лен административно-управленски 
опит в областта на науката: ръко-
водител на секции „Славянски и 
балкански фолклор (2000 – 2010) и 
„Сравнителни фолклористични из-
следвания“ (2010 – 2012); председа-
тел на ОС на Института за фолклор 
(1998 – 2008); председател на Науч-
ния съвет (2014 – 2018), зам.-дирек-
тор  и и.д. директор на ИЕФЕМ (от 
2020).

Проф. В. Пенчев е носител на 
Почетен медал на МВнР на Чешка-
та Република и на Сребърен медал 
на Философския  факултет на Кар-
ловия университет (Прага).

За директор на Института за 
етнология и фолклористика с Ет-
нографски музей е избран от УС 
на БАН на заседание, проведено на 
01.04.2021 г. (прот. № 6, т. 1).
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НОВ СЪСТАВ НА СЪВЕТА ЗА ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
На основание решение на Упра-

вителния съвет на БАН (прот. № 7, 
т. 3.1.1) на заседание, състояло се на 
08.04.2021 г., е утвърден следният 
нов състав на Съвета за издателска 
дейност:

Председател:
Акад. Веселин Дренски, САЧК

Зам.-председател:
Чл.-кор. Константин Хаджиива-

нов, член на УС на БАН, съветник 
на председателя на БАН

Членове:
1. Проф. Евдокия Пашева, зам.-

председател на БАН
2. Чл.-кор. Красимир Атанасов, 

Институт по биофизика и биомеди-
цинско инженерство

3. Проф. Величка Милушева, 
Институт по математика и инфор-
матика, ОС

4. Чл.-кор. Димчо Солаков, На-
ционален институт по геофизика, 
геодезия и география

5. Чл.-кор. Димитър Иванов, Ин-
ститут по биоразнообразие и екоси-
стемни изследвания

6. Доц. Елка Трайкова, научен 
секретар на БАН, Институт за лите-
ратура 

7. Проф. Александър Тасев, Ин-
ститут за икономически изследва-
ния

8. Г-н Димитър Радичков, дирек-
тор на Издателство на БАН „Проф. 
Марин Дринов“

9. Г-жа Даниела Василева, и.д. 
гл. редактор на Издателство на БАН 
„Проф. Марин Дринов“

Технически сътрудник:
 Г-жа Мира Митрович.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГА

Регионалният  академичен цен-
тър на БАН – Добрич  с координатор 
доц. Силвена Йорданова организи-
ра представяне на книгата „За офи-
циалния език на Република Северна 
Македония“. Книгата беше пред-
ставена  виртуално от ръководителя 

на проекта чл.-кор, проф. дин Васил 
Николов от БАН. Читателите и ака-
демичната общност, представена от 
РАЦ – Добрич, РАЦ – Плевен, РАЦ 
– Стара Загора, РАЦ – Варна, БСК, 
акад. Ячко Иванов, ВУМ – Варна, 
ВСУ, НЧ „Й. Йовков  1870 година“ 

– Добрич, се запознаха с ко-
лективния труд на екипа, из-
готвил вдъхновяващата книга 
за същността на официалния 
език на Северна Македония. 
Той е дефиниран като юго-
западна писмено-регионална 
норма на българския език от: 
специалисти от БАН – Ин-
ститута за български език, 
Кирило-Методиевския нау-
чен център, ръководен от 
проф. Бърлиева, Института 
за изследване на население-
то и човека, Института за 
исторически изследвания; 
Историческия факултет на 
СУ „Св. Климент Охридски“, 
Факултета по славянски фи-
лологии; Филологическия 
факултет към Югозападния 
университет „Неофит Рил-
ски“.

Книгата предизвика ин-
тересни дискусии сред пред-
ставителите на научната и 

академична общност, които се обе-
диниха от идеята за популяризиране 
на този  вдъхновяващ и много ценен 
научен продукт сред международна-
та световна общност.

ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ
Президентът на Република Бълга-
рия Румен Радев награди акад. Ва-
сил Стоянов Сгурев с орден „Св. 
св. Кирил и Методий“ огърлие на 

основание чл. 98, т. 8 от Конститу-
цията на Република България. Ви-
сокото отличие му е присъдено за 
неговите особено значими заслуги 

за развитието на електрониката, 
роботиката и информационните 
технологии.

ХРОНИКА
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АКАДЕМИК ТОДОР  НИКОЛОВ

На 26 март 2021 г. почина акад. 
Тодор Георгиев Николов. 

Роден е на 26 февруари 1931 г. в 
с. Варана, Плевенска област. През 
1955 г. завършва геология в СУ „Св. 
Климент Охридски“. През 1960 г. 
специализира в бившия СССР, през 
1968 г. – в Сорбоната в Париж, а 
през 1974 г. – в Университета в Ди-
жон, Франция.

През 1967 г. му е присъдена сте-
пента „кандидат на геолого-минера-
логическите науки“, а през 1984 г. 
– „доктор на геолого-минералогиче-
ските науки“. За член-кореспондент 
на БАН е избран през 1984 г., а за 
академик – през 1997 г. 

Научните интереси на акад. То-
дор Николов са свързани с пале-
онтологията и стратиграфията, ре-
гионалната геология на България, 
теорията на еволюцията, еволюция 
на поведението, адаптация, кризи и 
катастрофални явления, влияние на 
орбитални фактори върху геолож-
кия летопис, палеоклимати и много 
други. Изучените от него амонити, 
намиращи се в горноюрските и дол-

нокредните седименти в България 
са довели до резултати, които са в 
основата на съвременната модер-
на амонитна палеонтология и са 
безусловен принос в световната 
наука. Акад. Николов установява и 
характеризира за първи път в нау-
ката 12 нови амонитни рода, които 
впоследствие са потвърдени и ци-
тирани от чуждестранни учени от 
целия свят. Научните му трудове са 
публикувани в България, Франция, 
Германия, Англия, Русия, Швейца-
рия, Украйна.

Акад. Т. Николов е автор на 
множество публикации, моногра-
фии, учебници, научни статии и 
студии, с над 1300 цитирания. Той 
е дългогодишен главен редактор на 
сп. „Доклади на БАН“ и автор на 
изключително интересни и достъп-
ни за широката публика научнопо-
пулярни книги – „Дългият път на 
живота“, „Империята на диноза-
врите“, „Еволюцията – тази сладка 
загатка“ и други, които допринасят 
за популяризирането на бъргарска-
та наука. Неговата дългогодишна и 

всеотдайна научноизследовател-
ска, преподавателска и обществе-
на дейност има огромен принос за 
утвърждаването и издигането на 
авторитета на българската наука и 
Българската академия на науките у 
нас и в чужбина.

Международното му признание 
се потвърждава от присъденото му 
почетно звание „Доктор хонорис 
кауза“ на университета „Пол Саба-
тие“, Тулуза (Франция). Член е на 
редица български, чуждестранни 
и международни научни друже-
ства и асоциации. Почетен член на 
Френското геологическо дружество 
и на Сръбското геологическо дру-
жество. Носител е на редица на-
ционални и чуждестранни ордени 
и медали, и кавалер на френския 
орден „Академични палми“.

С голям авторитет е заемал ре-
дица отговорни постове: ръководи-
тел на Катедра по палеонтология; 
заместник-декан и декан на Геоло-
го-географски факултет; замест-
ник-ректор на Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“; 
председател на ВАК и председател 
на Отделението за природо-ма-
тематически и инженерни науки 
към Събранието на академиците и 
член-кореспондентите.

Под ръководството на акад. То-
дор Николов са израснали няколко 
поколения български учени геоло-
зи, предимно палеонтолози и стра-
тиграфи, дипломанти, специали-
занти и докторанти, много от които 
днес са доценти и професори. В 
голяма степен заслугата за създа-
ването на съвременната българска 
палеонтолого-стратиграфска школа 
в геологията се дължи на акад. То-
дор Николов – една от най-ярките 
фигури в геологическата наука в 
България.

С кончината на акад. Тодор 
Николов Българската академия на 
науките и българската наука губят 
един голям и достоен учен, с ши-
рока култура и ерудиция, прекрасен 
педагог и обичан учител, оставил 
след себе си достойни наследници.



 Списание на БАН  95  3/2021

АКАДЕМИК МИХАИЛ ВИДЕНОВ

На 31 март 2021 г. почина акад. 
Михаил Георгиев Виденов.

Роден е на 10 април 1940 г. в Со-
фия. През 1964 г. завършва българ-
ска филология в СУ „Св. Кл. Охрид-
ски“, където става редовен аспирант 
и асистент. През 1969 г. защитава 
кандидатска дисертация, през 1988 г. 
е избран за доктор на филологиче-
ските науки. През 1977 г. защитава 
докторат и в Карловия университет 
в Прага. През 1981 г. е избран за 
доцент, а през 1989 г. – за професор 
по съвременен български език (со-
циолингвистика), през 2004 г. е из-
бран за член-кореспондент на БАН, 
а през 2008 г. – за академик.

Акад. М. Виденов е един от най-
популярните и признати български 
езиковеди с международна извест-
ност. Той работи в няколко езико-
ведски области: социолингвистика 
– направление на което той е осно-
воположник у нас; диалектология; 
философия на езика; паралингвис-
тика, граматика на българския език 
и славянските езици и е пионер в 
проучването на градската реч. Ав-
тор е на оригинална методика на 
проучване на градските говори. 
Успешно разработва философските 

проблеми на триадата узус – норма 
– кодификация и разкрива тясната 
ѝ връзка с общественото развитие 
и  поставя началото на българската 
лингвокриминалистика. 

Акад. М. Виденов е автор на 
повече от 350 научни публикации, 
отпечатани у нас и в чужбина. Из-
дал е 30 отделни книги и моногра-
фии, сред който: Социолингвис-
тика (1982); Норма и реч (1986); 
Софийският език (1993); Езикът 
и общественото мнение (1997 и 
1999); Езиковата култура на бълга-
рина (1999); Езиковедски ситнежи 
(2020) и др. Автор е и на над 100 на-
учнопопулярни публикации. Трудо-
вете му са оценявани положително  
у нас и в чужбина (Чехия, Полша, 
Русия, САЩ и др.).

Акад. М. Виденов има впечатля-
ваща дългогодишна преподавател-
ска дейност в редица български и 
чуждестранни университети: Нов 
български университет, Шуменски 
университет „Епископ Констан-
тин Преславски“, Великотърновски 
университет „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, Югозападен университет 
„Неофит Рилски“, Пражки Карлов 
университет, Краковски Ягелонски 

университет, Братиславски уни-
верситет, Московски университет, 
Стокхолмски университет, Виенски 
университет и др. Той е възпитал 
поколения млади специалисти с ин-
терес към социолингвистиката и с 
практическа подготовка за изслед-
вания и приноси в тази област. Под 
негово ръководство са защитени 
над 100 дипломни работи в различ-
ни университети. Бил е научен ръ-
ководител на 12 успешно защитили 
докторанти. 

Акад. М. Виденов е изявен по-
пуляризатор на научните знания – 
водил е рубрики във вестници, по 
телевизията и радиото.

Той има впечатляваща научно-
организационна дейност: предсе-
дател (с ранг декан) на Научно-ме-
тодическия съвет по българистика 
към ректората на Софийския уни-
верситет, член на Академичния съ-
вет на Института за чуждестранни 
студенти, член на СНС по езикозна-
ние към ВАК, председател на Меж-
дународното социолингвистическо 
дружество, член на Съюза на учени-
те в България, член на Обществения 
съвет на Българското национално 
радио, член на редколегията на сп. 
„Наука“, орган на СУБ, председател 
на Отделението за хуманитарни и 
обществени науки към САЧК и др.

Акад. М. Виденов е удостояван 
с много награди и отличия, меж-
ду които: награди на СУБ за висо-
ко научно постижение за книгата 
„Социо лингвистика“ и книгата 
„Езикът и общественото мнение“, 
награда от БАН и Софийския уни-
верситет за принос в съвременното 
езикознание за книгата „Социолин-
гвистическо проучване на гр. Вели-
ко Търново“ и др. 

С кончината на акад. Михаил 
Виденов Българската академия на 
науките и българската наука губят 
един голям и достоен учен, с ши-
рока култура и ерудиция, прекрасен 
педагог и обичан учител, оставил 
след себе си достойни наследници, 
а България – един голям патриот.

IN MEMORIAM
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АКАДЕМИК ДИМИТЪР КЛИСУРСКИ

На 12 май 2021 г. почина акад. 
Димитър Георгиев Клисурски. 

Роден е на 16 декември 1933 г. в 
с. Гложене, Ловешка област. През 
1957 г. завършва Висшия химико-
технологичен институт в София, 
специалност „Технология на не-
органичните вещества“.Трудовата 
си дейност започва като началник 
отдел в Централната химическа 
лаборатория на Химкомбинат – 
Димитровград. През 1959 г. е на-
значен на научна длъжност в Ин-
ститута по обща и неорганична 
химия – БАН, където през 1968 г. 
защитава докторска дисертация. 
През 1981 г. защитава дисертация 
и му е присъдена научната степен 
„доктор на химическите науки“ и 
е избран за професор. Специали-
зирал е в Чехия, Канада и Испания 
в областта на физикохимията – на-
правление „Адсорбция и катализ“. 
През 2004 г. е избран за член-корес-
пондент на БАН, а през 2008 г. – за 
академик.

Научните изследвания на акад. 
Клисурски са в областта на неорга-
ничната химия, хетерогенния ката-
лиз, материалознанието и екология-
та. Автор и съавтор е на 250 труда, 
от които 172 в чужбина – в реноми-
рани научни списания с импакт фак-
тор и в сборници от конгреси. Акад. 
Клисурски е публикувал 1 книга с 
монографичен характер, 3 обзорни 
статии в чуждестранни списания. 
В България е публикувал: 4 учебни 
помагала и книги; научнопопулярни 
статии, както и такива, посветени на 
видни български учени, на между-
народни научни прояви и на пробле-
мите с образованието и науката.

Широк е и спектърът на него-
вите разработки с научноприложен 
характер. Негови фундаментални и 
приложни разработки са защитени 
с авторски свидетелства и патенти 
(28 в България и 9 – в САЩ, Русия 
и ЕС). По трудовете на акад. Кли-
сурски са забелязани над 3000 цита-
та. Многобройни и ползотворни са 

сътрудничествата на акад. Клисур-
ски както с учени от чуждестранни 
университети в Италия, Испания, 
Франция, Германия, Чехия, Гърция, 
Португалия, Канада, Австрия и дру-
ги, така и с научни групи от Инсти-
тута по катализ – БАН, Софийския 
и Пловдивския университет, ХТМУ 
– София и др. 

Дългогодишна е преподавател-
ската дейност на акад. Клисурски: 
чел е лекционни курсове в Универ-
ситета „Лейкхед“ – Канада, Универ-
ситета в Бохум – Германия, СУ „Св. 
Кл. Охридски“, Руския университет 
и др.

Акад. Д. Клисурски има и значи-
телна научно-административна дей-
ност. В продължение на 20 години е 
заместник-директор и ръководител 
на Лаборатория в Института по 
обща и неорганична химия – БАН; 
дългогодишен научен секретар на 
Специализирания научен съвет по 
неорганична и аналитична химия 
към ВАК. Многобройни са участия-
та му в научни съвети и експертни 
комисии.

Акад. Д. Клисурски е награж-
даван многократно с престижни 
научни награди и отличия: орден 
„Св. св. Кирил и Методий“, медал 
„Н. С. Курнаков“, златна значка 
„Проф. Ас. Златаров“, почетен изо-
бретател (двукратно), златен медал 
от Международния Пловдивски па-
наир, вписван е в „Златната книга 
на българските откриватели и изо-
бретатели“. Той е лауреат на Меж-
дународната награда „Хуаризми“, 
спонсорирана от ООН и ЮНЕСКО 
за високи постижения от фундамен-
тален характер (2006 г.) и др.

С кончината на акад. Димитър 
Клисурски Българската академия на 
науките и българската наука губят 
учен, издигнал авторитета на БАН 
у нас и в чужбина, човек с широка 
култура и ерудиция, педогог и учи-
тел, оставил след себе си достойни 
наследници.


