
Енциклопедия 
на техническата мисъл

120 години от първия брой на „Списание 
на БИАД”. Малко думи за юбиляра и следов-
ниците му. 

В началото на юли, преди 120 години, е отпе-
чатана първата книжка на „Списание на БИАД” 
– орган на българските инженери, архитекти 
и техници. Само година след основаването на 
Дружеството, неговите членове започват „пуб-
ликуване на техническите изучавания и ново-
сти в дружественото списание”, започват из-
пълнението на една от важните цели, които са 
си поставили в Устава. От средата на 1894 до 
февруари 1949 година, с едно прекъсване по 
време на Първата световна война (1915-1920) 
Списанието излиза редовно, поставяйки сво-
еобразен рекорд по продължителност между 
специализираните научно-технически изда-
ния – повече от 50 години!

Няма спор, че значението му през годините 
и десетилетията е нара-
ствало с израстването 
и утвърждаването на 
висшите технически 
кадри, които са били 
в основата на подема 
на народното сто-
панство в България 
от края на девет-
найсети и начало-
то на двадесетия 
век. Трасирането 
и изграждането 
на пътната и жп 
мрежа, строежа 
на дунавските и 
черноморските 
прис танища, 

НАУКА & ОБЩЕСТВО

Продължава на стр. 9

Продължава на стр. 6

Иновациите са 
ключът за иконо-
мическия растеж, 
конк урентоспосо-
бността и социално-
то благосъстояние в 
21 век. Капацитетът 
на едно общество да 
реализира иновации 
е критичен фактор за 
икономиката, осно-
ваваща се на интен-
зивно знание. Евро-
пейският институт за 

иновации и технологии – European Institute of Innovation 
and Technology (EIT), ще засили и укрепи способността 
на Европа успешно да въвежда иновации. Това по съще-
ство означава да може бързо да се адаптира към дина-
миката на развитието, като бъде една стъпка пред дру-
гите, предлагайки адекватни решения на възникващите 
социални проблеми  и разработвайки продукти, които 
съответстват на изискванията и желанията на потреби-
телите.

Европа се изправя пред значително предизвикател-
ство в областта на иновациите – въпреки превъзходна-
та научна и изследователска инфраструктура, въпреки 
динамичните компании и творчески талант, добрите 
идеи прекалено рядко се превръщат в нови продукти 
и услуги. Европа се нуждае от истинска промяна в от-
ношението си към иновационната и предприемаческа 
култура.

Европейският институт за иновации и технологии е 
организация на Европейския съюз, като управлението 
му се намира в Будапеща, Унгария. Създаден е с решение 
от 2008 г. (Regulation (EC) No 294/2008) и работи от 2010 г.
Понастоящем директор на EIT е José Manuel Leceta.

Представяме Ви:   

Европейски Европейски 
институт за иновации институт за иновации 
и технологии (EIT)и технологии (EIT)

Събитие от национално значениеСъбитие от национално значение
на стр.10

Да подпомагаме надграждането на Да подпомагаме надграждането на 

професионалните знанияпрофесионалните знания
на стр.12

Да се научим да казваме „Ние”Да се научим да казваме „Ние”
на стр.16
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ПОКАНА

Управителният съвет на 
Съюза на икономистите кани 
всички участници в конкур-
са, техните преподаватели и 
родители, както и всички по-
бедители от конкурсите през 
последните 9 години, всички 
редовни индивидуални и ко-
лективни членове на СИБ за 
участие в Церемонията по наг-
раждаването на победители-
те в Десети юбилеен конкурс 
„Млад икономист-2014 г.”
под наслов „Гласът на младите 
за силна икономика!” на тема: 
„Зелената икономика –
възможности и предизви-
кателства” и тържествено 
отбелязване на Деня на ико-
номиста.

П р о г р а м а:
 Музикално въведение
 Приветствено слово 

на председателя на ФНТС , 
проф. Иван Ячев, 
 Приветствено слово 

на председателя на УС на СИБ 
,  проф. Кръстьо Петков
 Връчване наградите 

на победителите в конкурса 
„Млад икономист – 2014” 
 Тържествена наздра-

вица                                              

Събитието ще се проведе 
на 11 юни 2014 г. от 11,30 часа, 
зала №4 „Проф. Асен ЗЛАТА-
РОВ”, ет. 2, НДНТ 

София, ул. „Г. С. Раковски”, 
№ 108, за информация: СИБ, 
тел.: 02 9871847

Конкурсът „Млад иконо-
мист 2014” се провежда с 
финансовата подкрепа на 
Стопанска академия  „Д. А. 
Ценов”-Свищов

„Млад „Млад 
икономист–икономист–

2014 г.”2014 г.”

Пътуващ семинар по проблемите Пътуващ семинар по проблемите 
на професионалното обучение и на професионалното обучение и 
образованиеобразование

Вести от ФНТСВести от ФНТС

Провеждането на работни се-
минари се утвърждава в дейност-
та на ФНТС, като традиция и много 
успешна форма за обсъждане на 
промени в законовата и норма-
тивната база в областта на профе-
сионалното обучение, в осъщест-
вяване на по-тесни делови кон-
такти с държавни и обществени 
организации и в  обогатяване на 
знанията и информираността на 
работещите в системата на ФНТС. 

Такава беше и идеята на про-
ведения пътуващ семинар в края 
на месец май в Южна Италия, в 
който участваха председатели и 
секретари на УС на сдруженията, 
работещи в учебните центрове и 
други специалисти, ангажирани с 
тези проблеми. 

Съчетаването на приятните 
емоции и запознаването с исто-
рическите паметници на култу-
рата в Помпей и Амелфи, пре-

красните панорамни пейзажи 
и съвременните постижения на 
техническия прогрес в Неапол, 
Капри и Соренто обогатиха наши-
те представи за древна и съвре-
менна Италия.

На участниците в семинара 
предварително бяха изпратени 
материали, с които да се запозна-
ят, да формират своето мнение и 
изготвят предложения по проекта 
на Закон за изменение и допълне-
ние на Закона за професионално 
образование и обучение, който 
предстои да бъде гласуван в На-
родното събрание. В резултат на 
това е разработено Становище 
на Федерацията на научно-
техническите съюзи в Бълга-
рия, което ще бъде изпратено до 
съответните компетентни органи.

Убедени сме, че целта на пред-
лаганите изменения и допъл-
нения в законопроекта е да се 

създадат по-адекватни условия 
за придобиване на знания и ком-
петентности, отговарящи на по-
требностите на трудовия пазар, 
за сближаване на интересите на 
бизнеса с професионалната под-
готовка на учащите се, заетите и 
безработните и да се подобри 
качеството  на професионалното 
образование и обучение.

Считаме, че предложените 
изменения и допълнения в Зако-
нопроекта за професионалното 
образование и обучение обаче 
не решават основните  проблеми 
в системата на професионалното 
обучение и образование, или ако 
ги решават то е само частично и 
временно.

Добре би било първо  да се 
приемат промени в Закона за 
народната просвета, който е ос-
новен закон и определя рамката 
и основните политики на образо-

ванието в образователната сис-
тема на Р. България и след това 
да се приемат изменения и до-
пълнения към Закона за профе-
сионалното образование и обу-
чение (ЗПОО) или да се приеме 
нов Закон, с който да се създаде 
синхрон  между образование, 
професионално обучение и об-
ществени потребности както и 
равнопоставеност в ученето през 
целия живот.

Подкрепяме по принцип да 
се въведе дуалното обучение в 
системата на професионалното 
образование и обучение, като 
възможност за придобиване на 
професия и квалификация в ре-
ална среда, но препоръчваме 
да се изгради ясна концепция за 
неговото развитие и прилагане, 
която да бъде обсъдена публич-
но. Трябва да се има предвид, че 
с въвеждането на дуалното обу-
чение ще се наложат редица про-
мени на нормативни документи, 
включително и Кодекса на труда. 
Необходимо е дуалното обуче-
ние да се регламентира с отделен 
нормативен акт, още повече, че 
трябва да се изяснят отговорно-
стите на страните в този процес, 
както и финансовите взаимоот-
ношения между тях.

Конкретни принципни предло-
жения са направени във връзка с 
валидирането на професионални-
те знания, умения и компетентно-
сти. Трябва  да се има пред вид, че 
валидирането на неформално и 
информално придобити знания, 
умения и компетенции е по-ши-
рок процес. Той обхваща професи-
онални и ключови компетенции, 
които във формалното образова-
ние се усвояват както в професио-
налното, така и във висшето обра-
зование, и в обучението. 

Считаме за коректно предло-
жението Списъкът на професиите 
за професионално образование и 
обучение да се актуализира един 
път годишно, по предложение на 
отрасловите министерства, орга-
низациите на работодателите, на 
работниците и служителите, но 
задължително да се  обнародва в 
„Държавен вестник.”

Предлагаме в регламентира-
нето на вътрешните системи за 
осигуряване на качеството на 
професионалното образование и 
обучение да бъде заложено изис-
кването за създаване на устойчи-
ва обратна връзка за качеството 
на реализация на завършилите 
специалисти. Тук трябва да се 
има предвид, че много центрове 
са сертифицирани по ISO 9000. 

В законопроекта има и някои 
неясни постановки, като напри-
мер какво е мястото на центро-
вете за нови знания в системата 
на професионалното образова-
ние и обучение и с каква цел се съз-
дават. В допълнителните разпо-
редби определението за профе-
сионални компетенции не е точ-
но. Предлагаме да се прецизира 
в съответствие с определенията, 
приети в Европейския съюз.

Друг важен въпрос е защо 
ЦПО не могат да извършват ду-
ално обучение, а само професио-
налните гимназии. 

Категорично сме против иде-
ята да се подновяват лицензиите 
през определен период от време. 
Това са допълнителни админи-
стративни и лицензионни теже-
сти, които не са в съответствие с 
политиките на Европейския съюз. 
Трябва да се има предвид също, 
че за отделните професии и спе-
циалности има разработени ДОИ 
и Национални изпитни програми  
и всяка обучаваща институция е 
длъжна да се съобразява с тях. 
Ето защо не е необходимо да се 
поставят каквито и да било други 
допълнителни изисквания и уте-
жнявания на този процес.

Считаме, че с тези наши пред-
ложения ще допринесем Зако-
нопроекта да отговори  на евро-
пейските принципи, заложени в 
европейските документи за орга-
низиране на прозрачно, качест-
вено и ефективно обучение и да 
направи видими знанията, уме-
нията и компетентностите на да-
дено лице, независимо от начина 
на придобиването им.

инж. Лилия Смедарчина
зам. председател 

на УС на ФНТС
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През тази година се навърш-
ват 50 години от въвеждането на 
първите производствени мощ-
ности за преработване на нефт 
отговарящи на съвременното 
технологично и техническо рав-
нище. В началния период страна-
та ни изпитваше остра нужда не 
само от течни горива, от смазоч-

хидроочистване от сяра, се про-
извеждат реактивни и дизелови 
горива. Остатъкът от атмосфер-
ната дестилация – мазутът се из-
ползва като котелно гориво за 
енергетични цели. През този пе-
риод вторичните процеси за по-
дълбоко преработване на нефта 
не се прилагаха. Една част от бен-
зиновите фракции започнаха да 
се използват за производство на 
нефтохимични суровини и про-
дукти, а мазутът за производство 
на минерални масла и битуми.

След навлизане на природния 
газ у нас като енергетични гори-
во нуждите на страната от котел-
но гориво постепенно намалява-
ха. Това позволи да се пристъпи 
към изграждане на комплекс за 
дълбочинно преработване на 
нефта. Чрез построените в ком-
плекса инсталации за вакуумна 
дестилация на мазут, каталитич-
ния крегинг, за получаване на 
вакуум-дестилати, сярно-кисело 
алкилиране на пропан-пропиле-

нови и бутан-бутиленови фрак-
ции, добивът на светли горива 
се повиши и към 2000 година 
достигна 58-60%, а на котелно 
гориво намаля до 25%, спрямо 
преработвания нефт. Постигна се 
значителна структурна промяна 
в качеството на светлите горива, 
които достигнаха международ-
ните стандарти. Сумарното окта-
ново число на бензиновите ком-
поненти се повиши над 95, което 
позволи производството само на 
неетилирани автомобилни бен-
зини, а съдържанието на сяра в 
дизеловото гориво беше намале-
но до 50 ppm. Качеството на ко-
телното гориво обаче остана ни-
ско – има високо съдържание на 
сяра (над 2%), затрудняващо ре-
ализацията му при изгодна цена, 
което в крайна сметка намалява 
икономическата ефективност на 
нефтопреработването и създава 
голям екологичен проблем. Той 
се усложни и от това, че редица 
от инсталациите работят по ос-

тарели, ниско екологични техно-
логии: в атмосферата се изпускат 
значителни количества въгле-
водороди, въглеродни оксиди, 
а също се замърсяват водите и 
почвата. За изминалите 50 години 
у нас са преработени около 390 
мил. тона суров нефт. За нуждите 
на народното стопанство от него 
са произведени необходимите 
автомобилни бензини, горива за 
реактивни и дизелови двигатели, 
котелни горива, смазочни масла, 
битуми и още много други неф-
топродукти. На базата на нефта 
започна производството на суро-
вини (етилен, пропилен, аромат-
ни въглеводороди и нефтохимич-
ни продукти: пластмаси, синте-
тични влакна, синтетичен каучук, 
разтворители, перилни средства, 
растително-защитни химикали, 
пластификатори и много други. 
Като цяло отрасълът придоби съ-
ществено икономическо значе-
ние за страната ни, осигурявайки 
както стоки за вътрешно потреб-
ление и за износ, така и значи-
телни постъпления в бюджета на 
страната и работни места.

Много наши инженер-химици 
имат съществен принос за разви-
тието на отрасъла, но си позволя-
ваме да споменем тези, които да-
доха началния старт: Георги Пан-
ков, Гошо Джамбов, Владимир Ме-
даров, Димитър Канавров, Желю 
Калинов, Митю Митев, Цветан 
Ценков, Петър Грозев, Рашко Ра-
дев, Георги Абрашев и др. За раз-
витието на нефтопреработването 
и нефтохимията у нас по-голяма 
част от проектите и инсталациите, 
както и основните количества от 
преработения нефт се доставяше 
от бившия Съветски съюз.

След икономическите проме-
ни в България, по обективни и су-
бективни причини, отрасълът за-
губи част от производствените и 
икономическите си позиции. Още 
през първата година след при-
ватизиране най-старият нефтоп-
реработващ завод „Бимас” в Русе 
беше спрян. След няколко години 
същата участ постигна и НПЗ „Пла-
ма” в Плевен. Остана да работи с 
намален капацитет само нефто-

ННа 14-ти май в Дома на техни-
ката в София се проведоха 
традиционните „Празници 

на химията в училище” органи-
зирани за дванадесети пореден 
път от Дружеството на учителите 
по химия в София към Съюза на 
химиците в България. Участваха 
над 200 ученици, отлично пред-
ставили се на регионални и на-
ционални състезания по химия 
и учители по химия от София. 
Най-многобройно бе участието 
на учениците от Националната 

п р и р о д о - м а -
т е м а т и ч е с к а 
гимназия, Со-
фийската ма-
т е м а т и ч е с к а 
гимназия, 91 
немска езико-
ва гимназия 22, 
32, 51, 105 и др. 
средни  общо-
образователни 

ни материали за транспортните 
средства и селскостопанската 
техника, но и от високоефективно 
течно гориво за производство на 
топло и електроенергия. По тези 
причини при преработване на 
нефта през първия период чрез 
атмосферна дестилация от него 
се извличаше само потенциала от 

светли фракции – бензинови и ке-
росин-газьолови, кипящи до 3600, 
представляващи 42-44% от нефта. 
Бензиновите фракции след пови-
шаване на октановото число чрез 
процеса каталитичен реформинг 
се използват за производство за 
автомобилни бензини, а от керо-
син-газьоловите фракции, след 

Ден на химика Ден на химика

СЪБРАНИЕ НА ХИМИЦИТЕ В СОФИЯСЪБРАНИЕ НА ХИМИЦИТЕ В СОФИЯ
На 12-ти май в Дома на техниката се проведе събрание на Сборното дру-

жество на химиците в София
Присъстващите изслушаха с интерес доклада на ст. н.с. Рашко Радев 

„Новият комплекс за дълбочинно преработване на нефта в „Лукойл”, който 
предлагаме на вашето внимание, заради актуалната информация с техни-
ко-икономически показатели за изграждащия се в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бур-
гас” АД нов комплекс за дълбочинно преработване на нефта. 

50 години съвременно 
нефтопреработване в България

но на 180 годишнината на руския 
световно известен учен Дми́трий 
Ива́нович Менделе́ев 

Тържеството беше открито и 
ръководено от председателя на 
дружеството на учителите по хи-
мия на София Маргарита Йотова, 
учител по химия в 91 немска ези-
кова гимназия в София. Предсе-
дателят на Съюза на химиците в 
България проф. д.т.н. Венко Беш-

ков поздрави и пожела на уче-
ниците успех и на добър път.

Ученици представиха Менде-
леев като учен енциклопедист  
химик, физик, икономист, техно-
лог, геолог, метеоролог, педагог 
и въздухоплавател. През време 
на тържеството  на екран се про-
жектираха картини и на постери 
бяха представени данни за жи-
вота и делото на юбиляра

Интересен опит споделиха 
от Професионална гимназия по 
електротехника и автоматика  –
София (ПГЕА), където по линия 
на Програма „УСПЕХ“ през учеб-
ната 2013 – 2014г., действа клуб „ 
Български ученически електро-
нен вестник“. Учениците, под ръ-
ководството на д-р инж. Дончо 
Пачиков, разработват и публи-
куват уеб приложения. Съвмест-
но с преподаватели по общо-
образователните дисциплини, 
те са разработили електронни 
уроци по химия, английски език 
и математика. За пръв път в Бъл-
гария са произведени електрон-
ни уроци за Андроид.

Антъни Август Де Соуза 
Луиш, Рами Абдулруф Дабас, Де-
нис Османов Токмаков, Борис 
Бориславов Василев, Едуард 
Едуард Такворян – ученици от 
8г клас, съвместно с Йовка Хри-
стова – учител по химия, са раз-
работили уеб страници, пред-
ставящи Периодичната система 
на химичните елементи. Може 
да ги видите на сайта на ПГЕА –
http://uraa.eu

Впоследствие е разработено 
и приложение за операцион-
на система Андроид, което е в 
режим на тестване и проверка. 
Предстои качване в средата на 
Google Play. Това приложение 
ще е достъпно и напълно без-
платно за всички ученици. 

Първенците от регионалните 
и национални състезания по хи-
мия получиха грамоти. 

Богата литературно-музикал-
на програма с изпълнения на 
учениците спомогна за празнич-
ното настроение в залата.

Празници на химиятаПразници на химията

училища в София
Гости на търже-

ството бяха пред-
ставители на МОН, 
учени от катедрата 
„Методика на обуче-
нието по химия” към 
Факултета по химия и 
фармация на Софий-
ския университет, на 
фондацията „Виго-
рия” и др.

Тази година чест-
ването беше посвете- 
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Летопис

химическия комбинат „Нефто-
хим” в Бургас. Той беше прива-
тизиран в края на 1999 година и 
основен собственик стана руска-
та фирма „Лукойл”. Оценявайки 
стратегическото разположение 
и производствените възмож-
ности на комбината, новият соб-
ственик промени производстве-
ната му структура и го превърна 
в нефтопреработващ завод. С 
цел повишаване ефективността 
на нефтопреработването и ре-
шаване на екологическите про-
блеми фирмата извършва тех-
нологическо и техническо обно-
вление на старите мощности и 
изграждане на нови. През 2012 
г. по лиценз на френската компа-
ния “Axens” започна изграждане 
на комплекс за преработване на 
тежките остатъци на нефта до 
светли горива. Комплексът ще се 
изгради на два етапа. 

Първият етап включва по-
строяване като основна инста-
лация “H-Oil” за хидрокекинг на 
гудрон в реактори с кипящ слой 
на катализатора с проектна 
мощност по суровина 2,5 мил. 
т/год. и няколко спомагателни 
инсталации за: производство 
на водород, за регенериране 
на амини, за отпарване кисели 
води и нов воден блок. Те ще 
бъдат въведени в експлоатация 
в началото на 2015 г.

Вторият етап на изграждане 
се предвижда през 2016-2017 г., 
когато ще се построи втора ос-
новна инсталация “VGOHCK” за 
хидрокрекинг на вакуум газьол 
в реактори с неподвижен слой 
на катализатора, с мощност по 
суровина 1,5 мил. т/год. И вто-
ра водородна инсталация. Така 
комплексът в „Лукойл-Нефтохим” 
ще стане първия от този род, в 
който се прилага висока степен 
на интегриране на две основни 
технологии за хидрокрекинг. 
Това съществено различие от 
други подобни проекти превръ-
ща бургаската рафинерия в меж-
дународен лидер по енергийна 
и производствена ефективност.
    

Ст.н.с. инж. Р. Радев

планирането на населените места, 
изграждането на държавни и об-
ществени сгради – всичко това е 
било дело на инженери-строители 
и архитекти; в проектирането на 
технически съоръжения за използ-
ване на водите за напояване и про-
изводство на електроенергия свой 
принос имат хидромелиоратори и 
електроинженери...

Пишещият тези редове бе по-
знат с един от активните членове 
на БИАД – проф. инж. Борис Илиев 
(1896-1981). Той ми е разказвал не 
само за Списанието, но и за научна-
та поредица „Годишник на БИАД”, 
от която са излезли 10 книжки 
(1934-1949). Професор Илиев е ав-
тор на повече от 100 публикации 
в двете издания на Дружеството и 
то по широк кръг проблеми: дви-
гатели и земеделски машини, тех-
нико-организационни въпроси на 
механизацията в селското стопан-
ство, професионална защита на 
инженерната колегия, финансова 
политика и др. Бил е активен член 
на комисиите, които са ратували 
за създаване на Висше техническо 
училище в България, а след 1944 г. 
– на Висшия институт по механиза-
ция и електрификация на селското 
стопанство в Русе (днес Техниче-
ски университет „Ангел Кънчев”); 
делегат на конгресите на БИАД, 
като и на учредителния конгрес на 
Научно-техническите съюзи, пред-
седател на Дружеството на машин-
ните инженери.  

Прелиствайки пожълтелите 
страници на „Списание БИАД” чи-
тателят сам ще се убеди с каква 
компетентност и актуалност авто-
рите му са дискутирали важни тех-
нико-стопански въпроси, поставят 
проблеми, предлагат новости и из-
обретения. Нещо повече – среща-
ме се с теми, актуални и за днеш-
ния ден. За илюстрация ще посоча 
само няколко автори и заглавията 
на статиите им:

Илия Христов – механик. „Дви-
гателната сила на вятъра”. (Сп. 
БИАД, 1915, № 35, с. 279);

Христо Тодоров Христов – стро-
ителен инженер. „Български език в 
техниката”. (Сп. БИАД, 1926, № 10, с. 

163-165). 
И в а н 

Илиев Хри-
стов – стро-
и т е л е н 
и н ж е н е р . 
„Комасаци-
ята и коопе-
р а т и в н о т о 
стопанисване 
на земята като 
фактори за по-
добрение на 
земеделското 
стопанство у нас.” (Сп. БИАД, 1942, 
№ 3-4, с. 49-53);

За чистотата на българския език 
членовете на Дружеството, които 
са получили висшето си образова-
ние изключително в Европа, били 
особено загрижени: още в Прави-
лата за издаването и редактира-
нето на Списанието е записано, че 
то „ще се  печата по правописа на 
Периодическото списание на Бъл-
гарското книжовно дружество”!

Две думи и за следовниците на 
Списанието. Предполагам, по-въз-
растните читатели си спомнят сед-
мичника „Техническо дело” (1949-
1989), който бе орган на Научно-
техническите съюзи в България; 
отдавна обаче е забравено списа-
нието „Изобретател”/ „Наука и из-
обретения” (1945-1949), от което 
са издадени 32 книжки. В средата 
на 1989г., след поредния конгрес 
на Федерацията на Научно-техни-
ческите дружества новото ръко-
водство реши да издава седмичен 
вестник „Прогрес”, чийто първи 
брой се появи на 8 юли 1989 г. Точ-
но две години по-късно се оказа-
ло, че „името му не било достатъч-
но изразително и не подсказвало 
цялата му тематична ориентация”, 
нищо че под крилото му се родиха 
вестниците „Феномен” и „Феномен-
2”, библиотека „Феномен” и „Фен-
мен” – за малките читатели. Така се 
стигна до новото заглавие и новия 
вестник „Наука и Общество”, по-
следния брой на който, уважаеми 
читателю, държиш в ръцете си. А 
първият му брой излезе от печат 
на 9 юли 1991 г.!  

Инж. Киро М. Иванов

Енциклопедия...

ВВ 
зала „Пълдин” на хотел „Рама-
да Пловдив Тримонциум” се 
проведе технически семинар 

на тема „Перспективи за развити-
ето на металургичната преработ-
ка на оловно-цинкови суровини 
в България”. Организатори на про-
явата бяха „КЦМ 2000“ АД и Научно-
техническия съюз по минно дело, 
геология и металургия. Целта на 
форума бе да се представят прак-
тически и теоретични разработки в 
областта на добивната, обогатител-
ната и преработвателната индус-
трия на оловото и цинка.

Семинарът събра 30 професио-
налисти от големите индустриални 
предприятия и академичния елит 
на отрасъл добив и металургия на 
цветни метали в Република Бълга-
рия: „КЦМ 2000“ АД, „КЦМ“ АД, „Май-
нингинвест“ АД, „Лъки Инвест“ АД, 
„Минстрой“ АД, „Върба Батанци“ 
АД, „Галенит“ АД, Химикотехноло-
гичен и металургичен университет, 
Минногеоложки университет, Бъл-
гарска асоциация на металургична-
та индустрия, НТС по МДГМ.

Модераторът на семинара инж. 
Иван Добрев – главен директор 
„Развитие и оперативни дейности” 
в КЦМ 2000 АД, обоснова необхо-
димостта от подобен род срещи с 
навлизането на нови технологии 
и непрекъснатото обновяване на 
производствените мощности в пре-
работвателната промишленост. Ди-
намиката в тези процеси изисква 
адекватна реакция за преодолява-
не на предизвикателствата, които 
се изправят пред специалистите в 
тези браншове.

Докладите бяха представени в 
два панела, като водещ на първия 
„Добив на оловно-цинкови концен-
трати в България”, бе инж. Славчо 
Лилов, р-л направление „Рудодо-
бив и обогатяване” в КЦМ 2000 АД. 
Свои разработки представиха д-р 
инж. Любен Тренев - управител на 
„Лъки Инвест ЛОФ” ЕООД; инж. Лам-
бер Ламберов - гл. инженер на ОФ 
„Елшица”, инж. Венко Димитров - 
н-к ОФ „Горубсо Мадан” АД; проф. 
д-р Иван Нишков - декан на Мин-
нотехнологически факултет на МГУ 
„Св. Иван Рилски”.

Докладите от втория панел 
„Металургична преработка на 
оловно-цинкови концентрати в 
България” бяха презентирани от 
инж. Евгени Каров –  ръководител 
направление „Металургия” в КЦМ 
2000 АД. Лектори по тази част от 
семинара бяха технолози от „КЦМ“ 
АД: инж. Сашо Шалапатов - („Пър-
жилен”) ОЦП; инж. Ангел Илиев - 
(„Велц”) ОЦП; инж. Георги Сотиров -
ръководител ТУ „Рафинация и ре-
циклинг” в ООП.

По време на дискусиите при-
състващите имаха възможност да 
коментират различни аспекти от 
теорията и практиката на минна-
та, флотационната и металургич-
ната промишленост. Начертаха се 
интересни перспективи за бъдещи 
съвместни проекти и практически 
разработки. Участниците в семи-
нара бяха единодушни, че бизне-
сът и научните звена имат нужда от 
по-чести срещи за обмен на идеи и 
дискусии за съществуващи пробле-
ми в различните сфери на бранша.

В края на деловата част при-
състващите приеха Паметна запис-
ка, в която изразяват убеденост, че 
обединяването чрез общия бизнес 
интерес позволява да се изградят 
по-добри комуникации, да се оси-
гури достъп до суровини, да се 
развият и внедрят повече научно-
приложни разработки, да се съз-
дават центрове за квалификация и 
образование.

Финалът на проявата бе посе-
щение в КЦМ АД. Гостите се запоз-
наха с основните инвестиционни 
обекти, реализирани през послед-
ното десетилетие в комбината. 
Безспорно най-интересен за тях бе 
новият оловен завод, който имаха 
възможност да разгледат преди 
неговия пуск.

Изнесените доклади са отпеча-
тани и раздадени на всички учас-
тници в семинара.

“КЦМ 2000” АД 
НТС по минно дело, геология и ме-

талургия

ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

предлага ОФИСИ ПОД НАЕМ

 в Национален Дом на науката и техниката

 София, ул. Г.С.Раковски № 108

 Офис 505 етаж 5 – 4,59м2  цена 50,00лв. (БЕЗ ДДС)

 Офис 503 етаж 5 – 15,60м2  цена 187,20лв. (БЕЗ ДДС)

За справки и оглед  при главния секретар на ФНТС

1000 София, ул. “Г.С.Раковски”№ 108 п.к.431; 

тел.: 02/987-72-30; факс: 02/987-93-60; e-mail: info@fnts.bg

Обмен на научни Обмен на научни 
разработки, идеи и опитразработки, идеи и опит

От стр. 1
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X-та международна конференция “Електронно-лъчеви техно-
логии  ЕВТ2014” обединява физици, химици, електронни инжене-
ри от университети, изследователски организации и промишле-
ността, които правят проучвания и използват в промишлени при-
ложения техники и технологии с електронен лъч.

Организира се от СЕЕС, Института по електроника на БАН и на 
Технологичния център за електронно-лъчеви и плазмени техноло-
гии.

Конференцията е част от поредица конференции, започната 
през 1985 г. в гр. Варна, която се превръща в обичайно място за 
всички следващи срещи. Традиционно се провежда в Гранд хотел 
Варна, като тази година ще бъде от 8 до 12 юни, с пленарни докла-
ди, презентации и изложба.

Технологиите с електронен лъч се използват активно вече 50 го-
дини и Конференцията ЕВТ2014 ще събере учени от Беларус, Вели-
кобритания,  Германия, Корея, Русия, Чехия, Франция и др., които 
работят с машини и производствени технологии, основаващи се на 
прилагане на интензивни електронни лъчи във вакуум.

Интернет страницата на конференцията е http://ebt2014.org

Предстояща международна 
конференция

Мисия
Мисията на EIT е: 
 Да съдейства за Устойчивия растеж и 

конкурентоспособността на ЕС;
 Да укрепва иновационният капацитет 

на страните членки;
 Да създава предприемачите на бъде-

щето и да подготвя следващите технологич-
ни пробиви.

EIT създава безпрецедентно ниво на съ-
трудничество между иновационните центро-
ве и  центровете за върхови научни изслед-
вания, като ускорява иновационния процес: 

 от идеята до продукта;
 от лабораторията до пазара;
 от студента до предприемача.

Европейският институт за иновации и 
технологии е първата инициатива на ЕС, ко-
ято напълно интегрира трите страни на „три-
ъгълника на знанието“ (висше образование, 
научни изследвания и бизнес), чрез така на-
речените Общества на знанието и иновации-
те –  Knowledge and Innovation Communities 
(KICs). 

Тази интеграция и ефективно взаимо-
действие, споделянето на знание, инфор-
мация и умения, съвместното използване 
на научни резултати, са критични за създа-
ването на нови работни места и нови въз-
можности за растеж. Постижения, които са 
така необходими на днешна Европа. Изсле-
дователите, студентите и предприемачите, 
работейки изолирано, не могат да постигнат 
резултатите които са нужни на пазара и на 
потребителите.

От тази нова форма на интеграция, биз-
несът получава възможност да комерсиали-
зира най- новите и подходящи научни резул-
тати. Това ще даде на Европа ново и силно 
преимущество в научното, технологично и 
икономическо съревнование. Научните ор-
ганизации ще се възползват от допълните-
лен  финансов ресурс, нови партньорства, и 
нови научни перспективи в интердисципли-

 от идеята до 
продукта;

 от 
лабораторията 
до пазара;

 и от студента до 
предприемача
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нарни области, които са от огромно социално 
и икономическо значение. С интеграцията на 
висшето образование,  бизнесът получава 
достъп до работна сила, която е с адекватна 
подготовка, която отговаря на изискванията 
и бързо ще увеличи пазарния дял на фир-
мата. Студентите получават достъп до об-
разование, което ги прави по-атрактивни за 
бъдещите работодатели и по-мотивирани да 
развиват бизнеса. 

ежедневното управление. Европейският ин-
ститут за иновации и технологии  осигурява 
голяма степен на автономност на  различ-
ните Общества на знанието и иновациите, 
по отношение на техния юридически статус, 
вътрешна организация и методи за работа.

Обществата на знанието и иновациите са 
движени от мотива да постигнат превъзход-
ство и изключителност по отношение на сво-
ите постижения. Тяхната цел е да достигнат 
необходимата критическа маса за постигане-
то на системно влияние, в т.ч. създаването на 
нов бизнес и нови работни места, стимули-
рането на нови умения и предприемаческия 
талант в европейската икономика.

Предприемачество 
Европа се нуждае от повече 
предприемачи 
Създаването на повече нови фирми и 

нови работни места, чрез бързо растящи 
иновативни фирми е ключова цел на ЕС.  Не 
случайно е желанието Европейският съюз да 
се превърне в Съюз на иновациите. Посред-
ством своите Общества на знанието и инова-
циите EIT се явява инструмент за подкрепа 
на иновациите в съществуващите фирми и 
създаване на нови възможности пред тях. 
Жизнено важни в това отношение са осигу-
ряването на достъп до финансиране и под-
крепа, и усилването на предприемаческите 
умения. 

„Мнозинството от населението в 
САЩ, Европейския съюз и Китай считат 
предприемачеството и предприемачески-
те умения за много съществени. Америка-
нците обаче са по-склонни да поемат риск 
и  превъзхождат жителите на  Европей-
ският съюз и Китай в  увереността си, че 
могат да завършат докрай трудни задачи“
(Gallup World, 2010). 

За да бъде преодолян този психологиче- 

Как работи EIT?
През 2010 г. бяха създадени три Обще-

ства на знанието и иновациите (KICs). 
 Climate-KIC: Изменение на климата, 

смекчаване на последиците и адаптация; 
 EIT ICT Labs: Информационни и комуни-

кационни технологии;
 KIC InnoEnergy: Устойчива енергия.
Въпреки че управлението на Европей-

ският институт за иновации и технологии се 
намира в Будапеща, той по същество пред-
ставлява една децентрализирана структура. 
Всеки един KICs работи съвместно с опреде-
лен брой  „ко-локационни центрове“, разпре-
делени по територията на Европейския съюз. 
Понастоящем са изградени 17 „ко-локацион-
ни центъра“.

Обществата на знанието и 
иновациите извършват цялата 
гама от дейности, съставля-
ващи иновационния процес –
от научното изследване до пазара. 
В KICs се  провежда обучение  по 
различни образователни програ-
ми, изпълняват се иновационни 
проекти, организират се бизнес 
инкубатори. Концептуално KICs за 
замислени по такъв начин, че да 
реагират по-ефективно и гъвкаво 
на новите предизвикателства и 
промени на средата. 

Всеки KIC е регистриран като 
самостоятелно юридическо лице 
и има собствен изпълнителен 
директор, който е отговорен за 

На 14-ти май в Дома на техниката 
в София се проведе Общото събра-
ние на Съюза на химиците в Бълга-
рия. В своя доклад председателят на 
УС проф. дтн Венко Бешков отчете, че 
научно-техническата дейност про-
дължава да бъде едно от основните 
направления в работата на Съюза. 
През 2013 г. са проведени редица на-
учно-технически мероприятия, като 
45-та Национална конференция на 
учителите по химия с международ-
но участие на тема „Образователни 
стандарти и природонаучна гра-
мотност”.

Софийското дружество на учи-
телите по химия организира в Дома 
на техниката „Празници на хими-
ята” – среща на учители и ученици 
от столични училища, на която бяха 
наградени  участници, класирали се 
в градски, регионални и национални 
състезания по химия. По програмата 
„Децата и БАН” Съюзът е организи-
рал посещения на ученици за запоз-
наване с дейността на химическите 
институти в БАН.

Продължени са дейностите, свър-
зани с обучението и творческо-профе-
сионалните изяви на младите химици, 

Общо събрание на СХБ
като са проведени курсове, семинари 
и школи за обучение на докторанти и 
млади учени по проблемите на водо-
родни, плазмени и нано технологии, 
възобновяеми енергийни източници, 
химичната и биохимична технология 
и опазване на околната среда

През отчетния период е продъл-
жила активната дейност на Сборното 
дружество на химиците в София. На 
неговите ежемесечни събрания са 
изнесени доклади по различни акту-
ални проблеми, свързани с научно-
техническото и икономическото раз-
витие на страната. Представено е из-
обретението „Метод и инсталация 
за очистване на димни газове от 
серни оксиди и въглероден диок-
сид”, чиито автори бяха номинирани 
от Патентното ведомство за „Изоб-
ретател на годината”  в категория 
„Химия и биотехнологии”. 

За двадесети път СХБ организира 
Националния конкурс за наградите 
на Международната фондация  “Св. 
Св. Кирил и Методи” за „Изключител-
ни постижения при откриването и 
развитието на млади таланти в об-
ластта на химията” и „Постижения 
при създаването на най-подходяща 

учебна среда за обучение по химия”. 
В Единадесетия Национален кон-

курс за наградата „Проф. Иван Шо-
пов” „За изявен учен в областта на 
полимерите” участваха със свои на-
учни трудове 6 млади учени.  

През 2014 г. са проведени чества-
ния на годишнини на ветерани хими-
ци – професорите Марко Кирилов и 
Елена Киркова и члена на УС на СХБ 
и главен редактор на съюзното спи-
сание чл. кор. Димитър Цалев.

В доклада бяха отчетени връзки-
те и съвместните дейности с други 
обществени организации като ФНТС,  
БАН и университетите, Съюза на уче-
ните в България, Международната 
фондация “Св. Св. Кирил и Методи”. 
Отбелязано бе, че сериозен про-
блем в работата на Съюза са връзки-
те с държавните и стопански органи 
и организации, с които все още няма 
регулярни контакти, но връзките с 
тях трябва да се разширяват и задъл-
бочават за обединяване усилията на 
специалистите на творческо-профе-
сионална основа и по-пълно използ-
ване на възможностите им.

СХБ е член-учредител на Евро-
пейската организация за химиче-
ски и молекулни науки (EuChMS), 
но в  последните години не е плащал 
членския си внос. Представители на 
СХБ са участвали на 44-ти Междуна-
роден конгрес на тема „Чиста енер-
гия чрез чиста химия”.

Поради липса на средства Съюз-
ът има сериозни трудности с редов-
ното издаване на съюзното списание 
„Химия и индустрия”, излизащо от 
1922 г. СХБ е съиздател с химиче-
ските институти на БАН на научното 
списание „Bulgarian Chemical Com-
munication” и научно-методическо-
то списание  „Химия” 

Представените на Отчетното съ-
брание доклади  провокираха много 
изказвания и предложения за подо-
бряване работата на Съюза.

След дискусиите проф. дтн Вен-
ко Бешков изтъкна, че направените 
предложения заслужават внимание 
и ще бъдат обсъдени в Управител-
ния съвет. Той подчерта, че главният 
въпрос сега е, как да се направи така, 
че дейността на Съюза да бъде важна 
и необходима за обществото.

инж. Н. Найденов, 
секретар на СХБ
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ски модел, Европейският институт за иновации и 
технологии  се стреми да създаде по благоприятен 
климат за проява на предприемаческия талант в 
Европа. Една от насоките е да се засили призна-
нието и съответно оценката на достиженията на 
предприемачите в Европа. Поради тази причина 
стимулирането на иновациите във фирмите е при-
оритетна задача.  EIT създава условия за споделя-
нето на предприемачески опит и за отворено вза-
имодействие между отделните Общества на зна-
нието и иновациите. Пример за това са учредената 
Предприемаческа награда (EIT Entrepreneurship 
Awards) и провежданите Кръгли маси на предпри-
емачите (EIT Roundtable of Entrepreneurs).

Подготовка на предприемачите на бъ-
дещето. 

Във всяко отделно Общество на знанието и 
иновациите, в съответствие с неговата конкретна 
специфична област, иновациите и предприемаче-
ството са основните инструменти за посрещане и 
справяне със социалните предизвикателства. При-
оритет е подготовката на следващо поколение мла-
ди предприемачи. Подкрепят се отделни младежи, 
както и фирми, при разработването на нови идеи и 
довеждането им до пазара. По този начин се работи  
за една по-иновативна и конкурентоспособна Евро-
па. 

Отделните Общества на знанието и иноваци-
ите предлагат разнообразни програми и услуги в 
подкрепа на предприемачите. Те им помагат да 
превърнат идеите си в успешен бизнес. Тези услу-
ги се отнасят до оценка на технологиите, оценка 
на пазара, до намирането на квалифицирани чо-
вешки ресурси, менторство и не последно място 
по значение – осигуряването на стартов капитал 
и достъп до рисков капитал. Това се извършва по-
средством специализирани иновационни фондове 
в отделните Общества на знанието и иновациите.

Добавената стойност която се създава във 
всяко Общество се отнася до:

• Предоставяне на възможност за достъп до 
обширна партньорска  мрежа на предприемачите 
в отделните страни членки на ЕС;

• Разработване на ясна стратегия за ранно 
навлизане в Европейския пазар, преодолявайки 
фрагментацията на националните пазари.

Пример за това са следните специфични схеми:  

• т.нар. пазарен ускорител  Climate-KIC Market 
Accelerator; 

• програмата за технологичен трансфер EIT ICT 
Labs Technology Transfer;

• програмата   KIC InnoEnergy Highway®.

Образование 
Един от основните аспекти на добавената 

стойност, създавана в Европейският институт за 
иновации и технологии е интеграцията на обра-
зованието в иновационния процес. Този аспект 
обикновено отсъства в по-традиционните парт-
ньорства между бизнеса и приложната наука.

EIT подкрепя подготовката на бъдещото по-
коление млади предприемачи като се стреми 
да промени психологическата нагласа и внедри 
предприемаческа култура. Чрез инвестициите в 
Европейския институт за иновации и технологии, 
Европа инвестира в своето бъдеще: в бъдещите 
таланти, в бъдещите стартиращи иновативни фир-
ми и в бъдещия икономически растеж.

Предвид тази перспектива Обществата на 
знанието и иновациите са разработили свои собст-
вени образователни програми, силно фокусирани 
върху предприемаческите и иновационни умения 
и съответстващи на нуждите на Европейската ино-
вационна система.

Партньорите на Обществата на знанието и ино-
вациите от страна на университетите, фокусират 
върху разработването на учебни програми които 
предоставят на студентите, предприемачите и 
иноваторите в индустрията знанията и уменията, 
необходими за бъдещото Европейско общество 
на знанието и предприемачеството. Тези учебни 
програми са резултат от тясното партньорството 
между различни университети, фирми и изследо-
вателски центрове. Те предвиждат международна 
мобилност, обмен на студенти между различни 
университети и индустриални сектори, издаването 
на „двойни“ дипломи, обучение и практически опит 
в областта на иновациите и предприемачеството.

В този контекст, предвиденият  бюджет въз-
лизащ на 3,18 милиарда EUR  за периода от 2014 
до 2020 г., ще даде възможност на Европейския 
институт за иновации и технологии, да обучи нови 
10 000 студенти в магистърска степен и 10 000 сту-
денти в степента доктор (PhD) на базата на нови 
учебни програми, като комбинира научното и тех-

ническо съдър-
жание с обучение 
и практически 
опит в областта 
на иновациите и 
предприемаче-
ството.

д-р инж. Бойко 
Денчев

Повече 
информация на 

http://eit.europa.eu/



Повече подробности: 

2011-2012 2012-2013

Магистърски
програми

PhD Летни
училища

Мастърски
програми

PhD Летни
училища

Climate-KIC 46 31 115 80 60 180

EIT ICT Labs 0 0 268 200 50 360

KIC InnoEnergy 155 0 0 345 69 0

Общо 201 31 383 625 179 540

В наситената про-
грама на Съюза по хра-
нителна промишленост 
има едно събитие, кое-
то привлича внимание-
то на много членове на 
Съюза, на специалисти 
от научните институти 
и държавните органи и, 
естествено, на произво-
дителите на храни и на-
питки. Това е станалата 
вече традиционна дис-
кусионна Кръгла маса,
посветена на проблеми-
те на българската храни-
телна индустрия. И тази 
година интересът към 
събитието бе толкова 
голям, че не достигаха 
местата за желаещите да
се включат в дискусиите.
За интереса към Кръгла-
та маса говори и фактът, 
че основният орган у 
нас, отговорен за безо-
пасността на храните –
Българската агенция за
безопасност на храни-
те (БАБХ) – бе предста-
вен от почти цялото 
си ръководство: проф. 
Пламен Моллов, изпъл-
нителен директор, д-р 
Тенчо Тенев, зам. изп. 
директор, д-р Любомир 
Кулински, директор на 
дирекция „Контрол на 
храните и граничен кон-
трол”, д-р Бойко Ликов 
– директор на Центъра 
за оценка на риска, д-р 
Мая Макавеева – ди-
ректор на дирекция „Ла-
бораторни дейности” и 
др. От Университета по 
хранителни технологии 
участваше доц. Николай 
Шопов – декан, отгова-
рящ за интеграцията с 
бизнеса и още много 
други гости.

При откриването д-р
Светла Чамова, предсе-
дател на УС на СХП из-
тъкна, че дискусията се
провежда с партньор-

ството на БАБХ и благо-
дари на ръководството 
за съдействието. Тя съ-
общи, че проф. Моллов 
ще присъства на първия 
панел на дискусията, 
посветен на необходи-
мостта от нов Закон за 
храните, тъй като това 
е много важна тема за
производителите, рес-
пективно и за БАБХ. 
Основната част от про-
блемите, които днес съ-
ществуват в отрасъла, 
се дължи именно на ос-
тарялото и неадекватно 
законодателство. Нещо 
повече, след създава-
нето на БАБХ необходи-
мостта от нов Закон е 
още по голяма. Според 
д-р Чамова „Цялата 
философия на Закона 
беше променена. И сега 
той само ни пречи и ни 
обърква…“

В своето изказване 
проф. Моллов сподели 
вижданията на Аген-
цията по маркираните 
проблеми. Според него 
“Основният принцип, 
който следваме, е парт-
ньорството с онези, 
които контролираме. 
Моето дълбоко убеж-
дение е, че контролът 
може да бъде ефективен 
само когато има добро 
партньорство с опера-
торите, които трябва 
да бъдат контролира-
ни и с оглед на това да 
има ясно дефиниране на 
правилата, по които се 
извършва контролът. 
И едната и другата 
страна да са наясно с 
това и съответно тези 
правила да се прилагат 
еднозначно, а не да има 
импровизация...

Стремим се да вклю-
чим и гражданското об-
щество по някакъв на-
чин в своята дейност. 

Нашето дълбоко убеж-
дение е, че Агенцията 
трябва да се открива в 
своята дейност, да бъде 
достатъчно публична, 
не просто на книга, а в 
реални действия...

В този смисъл аз ще 
се радвам ако на днеш-
ния форум дойдат до-
бри предложения, вклю-
чително и препоръки 
към нашата работа. 
Пак казвам – партньор-
ството между нас е 
ключов фактор за ефек-
тивността на Агенция-
та и за успеха на наша-
та работа.“

След въвеждащите 
думи проф. Моллов се 
спря на темата, свърза-
на със законодателство-
то и промените в нор-
мативните документи за 
храните. За пореден път 
той потвърди, „Моето 
дълбоко убеждение е, че 
на България й трябва 
нов Закон за храните, 
а не да се правят кръп-
ки, както сега се прави. 
Тази позиция аз съм из-
разил на всички възмож-
ни нива от първия ден, 
в който съм в Агенция-
та… И тук ще споделя 
мисълта си от предна-
та кръгла маса: Крайно 
време е хранителният 
сектор, целият научен 
потенциал да се обеди-
ни около това да се на-
стоява за един добър, 
ясен закон, обхващащ 
всички проблеми на хра-
нителната индустрия.“
     Проф. Моллов под-
черта и необходимостта 
от единство в защита 
на общите интереси и 
потвърди, че подкрепа 
от страна на Агенция-
та ще има: „Инициати-
вата обаче трябва да 
дойде от бизнеса, от 
научната общност, 

от всички които се 
занимават с пробле-
мите на хранител-
ната промишленост
в една или друга сфера 
и затова смятам, че 
това е мястото от ко-
ето трябва да излезе 
тази инициатива и ние 
ще я подкрепим. В това 
мога да ви уверя.” 

Във втората част на 
дискусиите отношение 
към третираните теми 
взе и д-р Любомир Ку-
лински. Той изтъкна, че 
е много впечатлен от 
факта, че не само броят 
на присъстващите на 
Кръглата маса се увели-
чава, но и капацитетът 
на участниците е по-
добър, което е много 
хубаво.

Д-р Кулински изрази 
своето убеждение, че „в 
България се произвеж-
дат не само безопасни, 
но и много качествени 
храни. Казвам го, не за-
щото тук сме събрали 
производители и експер-
ти, а защото смятам, 
че в годините има дос-
татъчно доказател-
ства за това. Има бъл-
гарски храни, при които 
в много дълъг период от 
време лабораторните 
им изследвания не се 
променят. Това значи, 
че има български про-
изводители и български 
храни, при които наис-
тина се държи на стан-
дарта, държи се на тех-
нологията и те се съ-
блюдават стриктно.” 

Той подчерта и един 
от основните проблеми 
на отрасъла – „България 
все по-малко произвеж-
да суровини за храни-
телно-вкусовата про-
мишленост... А без тях 
нашите традиционни 
продукти с нашите 

традиционни рецепти
и традиционен вкус 
няма как да станат...” 
Продължавайки темата,
д-р Кулински изтъкна, 
че това трябва да се 
превърне в държавна 
политика, че е необхо-
дима държавна страте-
гия за промяна на тази 
опасна ситуация, за да 
не загубим традицион-
ните хубави български 
рецепти и продукти. Той 
подчерта, че много му 
се иска „този проблем 
да бъде един от пробле-
мите, които форумът 
да представи на отго-
ворните институции в 
страната с предложе-
ния  на варианти за ре-
шаването му“.

Що се отнася до ре-
дицата некомпетентни
и направо вредни пуб-
ликации в медиите от-
носно качеството на 
храните и тяхното въз-
действие върху здра-
вето на потребителите, 
д-р Кулински подчерта, 
че би трябвало както 
Контролният орган, 
така също и браншо-
вите организации и 
науката да излизат с 
единно аргументирано 
становище, което да се 
противопостави на не-
компетентните писания 
по медиите.

Поредната Кръгла 
маса, проведена от СХП 
е история. Остава да се 
обработи богатият мате-
риал, да се анализират 
и систематизират пред-
ложенията, направени 
по време на дискусията 
и да се предоставят на 
заинтересованите дър-
жавни и обществени 
структури.

Петко Делибеев

Събитие от национално значение
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Характерен белег за пове-
чето от Териториалните 
организации на НТС са техни-
те корени назад във времето.  
Много от тях имат 80-100 
годишна история, което от 
една страна е показател за 
устойчивостта на идеята за 
единение на научно-техниче-
ските кадри, от друга показва 
наистина важното място, 
което тези структури заемат 
в живота на обществото ни. 
Разбира се, това подчертава 
и отговорността, която те 
имат за общото ни развитие. 
Днес ви представяме ТО на НТС 
в Дупница, с помощта на се-
кретаря на Организацията, г-н 
Дамчо Дамов:

ТТО на НТС - Дупница е при-
емник и продължител на 
творческитe традиции на 

Дружеството на техниците – клон 
Дупница (1934 г.), на Съюза на 
българските инженери и архите-
кти – клон Дупница (1938 г.), Град-
ски съвет на научно-техническите 
съюзи (ГС на НТС) – град  Дупница 
(1979 г.), Общински съвет на науч-
но – техническите съюзи (1990г.) и 
Дом на науката и техниката – град 
Дупница /1992 г.

Днес, като сдружение и в съ-
ответствие с устава „ТО на НТС – 
Дупница“ се състои от 9 отрасле-
ви териториални съюза, в които 
членуват инженери, икономисти, 
техници и други специалисти от 
областта на техниката и икономи-
ката в Дупнишки регион.

Кои са акцентите в дей-
ността на Организацията?

Териториалната организация 
продължава и в момента да рабо-
ти в трудни условия и понася те-
жестта на икономическата криза 
и неприключилия демократичен 
преход, обхванала всички сфери  
на обществения живот у нас.

Сред основните ни дейности 
бих отбелязал:

- Квалификационната дейност, 

която се осъществява в ТО на НТС 
- Дупница, е за повишаване на 
професионалната подготовка на 
специалистите и на всички нуж-
даещи се от преквалификация. 
Тази дейност запази приоритет-
ната си роля и значение. Въпреки 
голямата конкуренция и обектив-
ните трудности, породени от пре-
структурирането на икономиката 
в региона и социалната криза, 
резултатите от тази дейност са 
добри: като количество на прове-
дени курсове и качество при про-
веждане на обучението

Новите реалности неизбеж-
но налагат нови изисквания към 
повишаването на подготовката 
на работещи и безработни спе-
циалисти (европейското понятие 
учене през целия живот). Регис-
трацията и участието на ТО на 

НТС - Дупница в Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ре-
сурси”  2007-2013 г. ни позволи да 
увеличим обема на извършената 
работа в тази посока. 

-Участието на  ТО на НТС- Дуп-
ница в Програма за трансгранич-
но сътрудничество по Инстру-
мента за предприсъединителна 
помощ (ИПП) България- Сърбия 
намери изражение в Проект № 
2007CB16IPO006-2011-2-94 „Раз-
витие на творчески център в 
подкрепа на бизнеса и образова-
нието“. Водещ партньор по про-
екта е Технологичен факултет в 
гр. Лесковац – Сърбия. Партньо-
ри по проекта са: Научно-техни-
чески съюз по текстил, облекло 
и кожи (НТС по ТОК); Федерация 
на научно-техническите съюзи в 
България (ФНТСБ) и Териториал-

ната организация на научно-тех-
ническите съюзи – Дупница.

Целеви групи: студенти, пред-
приемачи в сектор на модата и 
текстилната индустрия.

Дейности в изпълнение на 
проекта са:

- обучение на студенти и пред-
приемачи за създаване на  на 
иновативни модни продукти;

- обмяна на знания и опит в 
региона чрез съвместни визити 
и сътрудничество между образо-
вателните институции в района и 
бизнеса;

- основаване на изследова-
телски и творчески центрове в 
Лесковац – Сърбия и Дупница 
– България;

- обучение на студенти и пред-
приемачи за работа със специ-
ализиран софтуер за създаване 
на модни продукти;

- организиране на научна 
конференция, изложба и модно 
ревю.

Общите цели на Проекта са 
да свърже хора, общности, да се 
осигури обмен на идеи и знания 
в граничните региони.

Един от проблемите на чле-
новете на ФНТС е работата с 
младите специалисти – имате 

ли конкретни дейности в тази 
посока?

Дейността с младите специ-
алисти се осъществява трудно 
поради липса на научно-техниче-
ски мероприятия, чрез които да 
ангажираме тяхното внимание и 
техния интерес.

В тази насока е необходимо 
участието и на националните 
научно-технически съюзи, за да 
можем чрез конкретни дейности 
да работим с младите специали-
сти. Като териториално сдруже-
ние  поддържаме добри контакти 
с професионалните гимназии в 
Дупница и провеждаме с тях съв-
местни мероприятия.

Как оценявате мястото на 
НТС в съвременното общест-
вено развитие?

В съвременното обществено 
развитие НТС не могат да наме-
рят своето място, въпреки съ-
ществуващия научно-техничеки 
потенциал. Затова има редица 
причини от политически, иконо-
мически и социален характер. Все 
още не е приключил преходния 
период към демокрация в Бълга-
рия. Икономическите и социални 
проблеми на научно-технически-
те специалисти – ниски доходи, 

Да подпомагаме надграждането Да подпомагаме надграждането 
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безработица, липса на кариерно 
израстване накараха специали-
стите да търсят различни начини 
за оцеляване. Тук именно НТС не 
можаха да намерят своето място 
и подход в решаването на тези 
сложни проблеми на технически-
те кадри  в България.

Ползите от дейността на НТС 
се изразяват в провеждането на 
научно –технически мероприя-
тия – федеративни (ФНТСБ), на-
ционални (националните сдру-
жения на НТС) и териториални 
(ТО на НТС) и квалификационната 
дейност, която се осъществява от 
ФНТСБ и ТО на НТС.

Квалификационната дейност 
е необходима за ТО на НТС, за да 
се осигури издръжката на сдру-
женията, но това не е достатъчно 
за Федерацията относно нейното 
място в общественото развитие. 
Ние трябва да предлагаме на 
нашите специалисти квалифи-
кационен продукт, чрез който 
те да надграждат своите профе-
сионални знания и практическа 
подготовка. Това може да стане 
с помощта на националните съ-
юзи, чрез които да се предложи 
квалификация, която е актуална, 
съвременна и ще им бъде в пол-
за като специалисти работещи в 
съответното направление на ико-
номиката. Например обучението 
на студенти и предприемачи със 
специализиран софтуер в инова-
тивни модни продукти по споме-
натия Проект.

Възможности за развитие 
трябва да се потър-
сят и чрез участието 
ни в програмите на 
Европейския съюз 
в периода  2014-
2020 година, чрез 
които да подобрим 
материалната база 
и оборудването в 
домовете на техни-
ката в България, ко-
ето ще допринесе 
за утвърждаването 
на НТС.

Корекция
В материала „Инвестицията в младите създава възможности“, публику-

ван в брой 4 на вестник НО, стр. 13, по вина на автора е допусната грешка 
в името на събеседника. Моля, името на носителя на наградата „Млад ин-
женер на годината – 2012“ да се чете ДОБРИН ЕФРЕМОВ.

Редакцията се извинява на господин Ефремов за досадната грешка.
Петко Делибеев,  гл. редактор
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Роден в някогашния 
град Фердинанд (днес 
Монтана), професор дтн 
инж. Венелин Севастаки-
ев (1934-2010) завършва 
основно и средно об-
разование в родния си 
град, впоследствие за-
вършва две висши обра-
зования – във Варна по 
специалността „инженер 
корабен механик“ и във 
ВМЕИ София – машинен 
инженер. Защитава ре-
довна докторантура в 
Санкт Петербург-Русия. 
Работи като редовен 
професор във Варнен-
ския технически универ-
ситет, където 22 години 
е ръководител катедра 
“Двигатели с вътрешно 
горене”. Два мандата е 
избиран за декан на Ма-
шинния факултет. 

 Член е на Висшата 
атестационна комисия 
(ВАК) към Министерския 
съвет. Национален кон-
султант-експерт, член е 
на Съюза на национал-
ните експерти към НТС. 
Почетен член на Терито-
риалната организация на 
НТС-Монтана. От 1976 г. 
няколко години е препо-
давател в Датския техни-
чески университет в Ко-
пенхаген. Редовно чете 
лекции в технически уни-
верситети в Германия.
Проф. Севастакиев е 
включен сред 2000-те 
водещи личности на чо-
вечеството през 20 век. 
Признанието е от рено-
мирания университет 
Кембридж  в Англия. Ко-
лежът номинира българ-
ския учен със специална 

80 години от 
рождението 
на проф. 
Севастакиев

награда за осо-
бен принос за 
развитието на 
човечеството 
през отиващото 
си столетие. За-
слугата на про-
фесор Севас-
такиев е откри-
ване на 16 фор-
мули  по дина-
мика на транс-
портната техни-

ка, които се превръщат в основни 
закони в съответната област и са 
влезли в съдържанието на всич-
ки учебници в техническите уни-
верситети по света. Професор 
Венелин Севастакиев е избран 
за почетен Ректор на Кембридж-
кия университет и награждаван 
с много наши и международни 
награди.

Венелин Севастакиев нико-
га не е прекъсвал връзката си 
с родния край. Негови идеи и 
проекти за преструктуриране на 
авиобаза Габровница и нови ма-
щабни инфраструктурни проек-
ти в регион Монтана все още са 
актуални и някога ще бъдат ре-
ализирани – нещо, което би  до-
вело  до коренни промени в ико-
номиката, селското стопанство, 
търговията и стопанския живот 
на града и региона. 

Професор Севастакиев беше 
убеден привърженик на идеята, 
че науката може и трябва да на-
прави живота на хората по-добър. 
Самият той участваше в научно 
приложни изследвания и стиму-
лираше практическото приложе-
ние на научните постижения.

Изключителна личност, проф. 
Венелин Севастакиев всяваше 
дълбок респект и в същото време 
се ползваше с искрената любов 
на своите студенти, колеги и об-
щественици. Неговата принцип-
ност, но и толерантност, високи 
критерии, но винаги съпрово-
дени с подкрепа на по-младите, 
умението му да бъде учител, без 
да е настойник, ще останат в умо-
вете и сърцата на много от нас.

инж. Иван Митов 
Председател на УС

Бизнес климатът се подобрява чувствително през месец май, като дос-
тига стойности, които последно са били наблюдавани в края на 2008 г., т.е. 
преди настъпването на кризата през 2009 година. Това показват данните 
на НСИ за общия показател за бизнес климата, които се базират на нетна-
та оценка от редовното месечно допитване сред мениджърите на фирми в 
четири широки отрасъла – промишленост, строителство, услуги и търговия 
на дребно. Спрямо предходния месец подобрението е с 4,3 пункта и макар 
НСИ да не публикува годишни изменения, от графиката за общия бизнес 
климат е видно, че спрямо година по-рано подобрението е доста значител-
но – с около 10-тина пункта.

Това, което също 
прави впечатление, е, 
че за първи път от края 
на 2008 г. съвкупният 
показател за бизнес 
климата почти достига 
дългосрочната средна, 
което може да се ин-
терпретира като сигнал 
за първото по-чувст-
вително подобрение 
на конюнктурата и оч-
акванията на бизнеса 
в страната от началото 
на кризата насам.  Съ-
що така трябва да се 
отбележи, че подобрението в бизнес климата през май се характеризира с 
широка база, т.е. всички наблюдавани отрасли показват значително пови-
шение на оценките.

Като цяло, подобрението на бизнес климата е в унисон с очакванията за 
една по-добра 2014 г., в която растежът да прехвърли 1% и пазарът на труда 
да отбележи един по-сериозен положителен обрат. Тези очаквания вече се 
подкрепиха и от данните за БВП и пазара на труда за първото тримесечие, 
които показаха ръст на икономиката с 1,1% на годишна база и първото по-
значително създаване на работни места от началото на кризата насам (с 
39 100 повече заети на годишна база). Все пак, наш неотдавнашен анализ 
показва, че данните за бизнес климата не са особено добър водещ инди-
катор, т.е. не носят висока прогностична сила за БВП и други показатели за 
представянето на различни сектори. Въпреки това данните за бизнес кли-
мата са безспорно добра новина, която може да бъде интерпретирана като 
поредния сигнал, че икономиката загърбва кризата все по-категорично.

Десислава Николова, 
Институт за пазарна икономика

http://ime.bg/

Бизнес климатът се Бизнес климатът се 
подобрява чувствително подобрява чувствително 

Съюз на икономистите в България и Европейски колеж по икономика и управление-
Пловдив, с подкрепата на Белгийско-българската асоциация Бест2Б

Обявяват конкурс за участие в

„Лятно училище за млади талантливи предприемачи”
Обучението е с водещ лектор Проф. Николай Денчев, преподавател по предпри-

емачество в Свободен университет-Брюксел и Университет в Льовен (Белгия). Гост 
лектори в лятното училище ще бъдат и представители на бизнеса, консултанти и 
специалисти по интелектуална собственост и коучинг.

Завършилите Лятното училище ще получат  диплом и от ЕКИУ и Сертификат за за-
вършен курс от СИБ. Предвиждат се и допълнителни поощрения за най-добре предста-
вилите се  млади специалисти.

Допълнителна информация и условия за участие в конкурса може да намерите на 
следните адреси: СИБ – unieconom@abv.bg; ЕКИУ – info@ecem.org

В своята 113 годишна 
история организацията 
на българските химици 
се е ръководила от най-
изтъкнатите учени като 
професорите Пенчо Рай-
ков, Захари Караогланов, 
Асен Златаров, Димитър 
Иванов и др. Един от най-
дългогодишните ѝ ръко-
водители, със значителен 
принос за нейното разви-
тие, укрепване и издигане 
на общественият престиж 
е акад. Георги Мануилов Близнаков 
(14.11.1920 – 14.04.2004 г.).

Въпреки многобройните му за-
дължения като ръководител на Ка-
тедрата по неорганична химия към 
Химическия факултет на Софийския 
университет, основател и дългого-
дишен ръководител на Института по 
обща и неорганична химия към БАН, 
главен научен секретар и замест-
ник-председател на БАН и Ректор на 
Софийския университет, той се инте-
ресуваше от много други научни и 
обществени проблеми и участваше 
активно в работата на научно-техни-
ческите организации.

Като председател на Централния 
съвет на научно-техническите съ-
юзи е безспорен неговият принос за 
използване възможностите на спе-
циалистите в решаването на важни 
за страната научно-технически про-
блеми, разработване, проектиране и 
внедряване на новостите и осигуря-
ване на средства за изграждане на до-
мовете на техниката в цялата страна.

В продължение на 16 години акад. 
Близнаков беше председател на Съ-
юза по химия и химическа промиш-
леност. Значителен е неговият при-
нос за обединяване на химическата 
колегия и използване на нейните 
сили и възможности за развитие на 
химическата наука, промишленост 
и образование в България. Иници-
атор е за организиране и провеж-

дане на националните 
конференции по химия 
и специализираните 
научно-технически кон-
ференции по отделните 
направления на химиче-
ската наука и промиш-
леност. Особено внима-
ние отделяше на про-
блемите на химическото 
образование. По негова 
инициатива Междуна-
родната фондация “Св. 
Св. Кирил и Методи” уч-

реди конкурсите за учители по хи-
мия за техните изключителни пости-
жения при откриването и развитието 
на млади таланти в тази област. На 
негово име е Наградата за най-до-
бър учител по химия, присъждана на 
преподавател, който има принос за 
създаване на условия за практиче-
ско обучение по програмата “Учебна 
среда”. В продължение на 10 години 
в тези конкурси участват много учи-
тели от цялата страна. Беше основен 
докладчик на националните конфе-
ренции на учителите по химия и же-
лан и очакван лектор и събеседник в 
много градове и училища в страната. 
Не случайно беше признат за “Бога 
на учителите по химия в България”.

В периода на прехода, в началото 
на 90-години, той даде основните на-
соки за развитието на организацията 
на българските химици при новите 
условия с приемане на нов Устав и 
пререгистриране на Съюза като Съюз 
на химиците в България. Не налагаше 
своето мнение, а вземаше под внима-
ние и се съобразяваше с различните 
алтернативни предложения.

Безспорен е и неговият принос за 
обучението на цяло поколение хими-
ци, които се утвърдиха като учени и спе-
циалисти с международна известност. 
Акад. Близнаков се ползваше със за-
служено уважение от химическата 
колегия.

Съюз на химиците в  България

Дългогодишен ръководител 
на българските химици
10  години от смъртта на акад. Георги Близнаков
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ППозволявам си да уточня, че 
едва ли сме единствените, 
но сме едни от малкото. 

Друго уточнение, което трябва да 
се направи е, че ние сме в добра-
та позиция да имаме собствени 
пари, които са доход от имуще-
ство, което притежаваме. Всичко 
зависи от това как си управлява-
ме парите и какъв доход може да 
получим – това ни прави незави-
сими. Не всяка неправителствена 
организация има този шанс. В мо-
мента, в който прекъсне потокът 
на пари, които идват отвън, извед-
нъж организациите се чувст-
ват затворени, капсулирани и 
много трудно се работи. Не че 
на нас ни стигат тези пари, но, 
пак казвам, до известна степен 
те ни дават възможност да бъ-
дем независими.

Ето и пример: имаме една 
съвместна програма, която за-
почнахме заедно с БАН и Съюза 
на учените. В нея са заложе-
ни някои много хубави неща, 
но всички те не биха станали 
без пари, независимо че тези 
организации имат потенциал, 
който може да бъде използ-
ван. И ако не бяха парите, ко-
ито можеше да задели Фонда-
ция „Еврика”, програмата изобщо 
нямаше да тръгне. А програмата 
има за цел да заведем учените в 
училищата, защото не може да 
чакаме децата да станат студенти, 

Да се научим Да се научим 
да казваме „Ние”да казваме „Ние”

В един от броевете на в. НО разказахме за Награ-
дите на Фондация „Еврика” и ви срещнахме с едни от 
наградените. Сега ви предлагаме разговор с изпълни-
телната директорка на Фондацията, г-жа Боряна 
Кадмонова за младите и науката, за партньор-
ството и стремежа да бъдеш полезен.

Госпожа Кадмонова, прав ли съм ако кажа, че Еври-
ка като че е единствената организация, която по 
някакъв начин се мъчи да стимулира творчеството 
у младите българи и да ги насочва към науката?

за да събуждаме интерес към на-
уката. Те няма да станат студенти, 
ако като дете не са се „запалили“. 
Сега децата стоят само пред ком-
пютрите, влизат в една програма 
и малко или много се форматират 

по нея. Ето това е различната по-
литика, която водим ние – опит-
ваме се по някакъв начин да съ-
буждаме и други интереси. 

Това е причината да участваме 
като партньори и да поддържаме 
един Конкурс за компютърна гра-
фика и рисунки за деца, който е 
в Хасково, провежда се от пет го-
дини и вече стана международен. 
Събира конкурсни работи от десе-
тина европейски страни. Състеза-
нието дава възможност на децата 

да видят, че има и нещо 
по-добро и интересно, 
защото там задължи-
телно се организира из-
ложба, правят се неща, 
които могат да събудят 
интерес и да наслагват 
този интерес във време-

то. В Хасково 
н а п р и м е р 
има специ-
ална група 
на деца с ув-
р е ж д а н и я . 
И се оказва, 
че тези деца, 
рисувайки, се 
чувстват пъл-
ноценни. 

А нагоре във въз-
растовата стълби-
ца докъде се прости-
рат вашите амби-
ции?

Започнах да разказвам за 
програмата „Пътят на децата 
и младежите към науката“, ко-
ято изпълняваме с БАН и Съюза 
на учените, защото целта ни е 
да минем през всички етапи на 
развитие и провежданата от нас 
Конференция на езиковите учи-
лища в София е елемент от тази 
политика. Това, което целим, е да 
създадем непосредствен контакт 
между учениците и представи-
тели на науката. На тази първа 
Ученическа конференция на ези-
ковите училища, например, ние 
бяхме осигурили за председател 
на журито академик Боянов, а в 
почивката, докато се обработва-
ха резултатите, той изнесе лек-
ция пред учениците. Ето така се 
„палят“ децата – от една  страна 
възможност да се изявят, от друга 
страна възможност да се докос-
нат до видни представители на 
науката, които не всеки ден са в 
училище.

Започваме от училище, за да 
стигнем до студентите. Всички 
ние забравихме много бързо как-
ви добри практики имаше, които 
сега само тук-там са запазени –
основно в медицинските универ-
ситети, където има студентски 
кръжоци и студентите активно 
участват в научно-изследовател-
ска работа. Вярно е, че днес по-
вечето от тях търсят реализация 
във фирми, където да получават 
възнаграждение. Но в края на 
краищата има възможност и чрез 
проекти да се върши работа или 
да се търсят такива проекти, ко-
ито да бъдат подкрепяни от фир-
мите, защото фирмите са заинте-
ресовани да получат достъп до 
студентската аудитория, бъдещи-
те кадри са там!

И ако ние не осъзнаем всич-
ко това, никога няма да имаме 
попълнения нито в науката, нито 
в БАН, нито в Съюза на учените. 
Така че това е част от една поли-
тика, която се опитваме да про-
веждаме. 

От вашата дългогодишна 
практика може ли да кажете къде 
се къса в България възможността 
за развиване на млади научни ка-

дри, на млади специалисти? Само 
финансова ли е причината?

Не е само финансова. Финан-
совата е само едната страна на 
нещата. Ето, сега например в 
Министерството има голямо ко-
личество пари за извънкласни 
дейности, за клубни дейности и 
за какво ли не още. Но, когато ти 
не си създал системата, за да се 
тръгне от училище, да се мине 
през общината, през областта и 
да се стигне до национално ниво, 
нещата остават формално в учи-
лище. Там се създават клубове, 
ръководени единствено от учи-
телите. Сред тях има и ентусиас-
ти и Слава Богу, че ги има. Но не 
всички са такива. Почти нищо не 
се прави, за да се използват т.нар. 
училищни настоятелства, в които 
са включени освен родителите и 
представители на общественост-
та. Защо те не отидат в училище –
нека да са родители, но да са спе-
циалисти, да бъде по-различно от 
урока в клас.

В условията на Програмата 
„Успех“ например е записано, че 
едно дете не може да участва в 
повече от един клуб. Представете 
си как изглеждат нещата: учите-
лят по математика ще иска в не-
говия клуб най-добрите ученици. 
Но същото ще иска и учителят по 
физика, и по химия… И в един мо-
мент децата са разкъсани, защото 
трябва да изберат един клуб. И 
когато го изберат, другите учите-
ли остават неудовлетворени… 
Ето такива малки неща, които са 
отстраними, спъват развитието. 

Или друг пример – финанси-
рат се проекти само в училище.  
Някогашните звена – Центрове-
те за ученическо техническо и 
научно творчество, станции на 
техници, на агробиолози и какви 
ли не още, изчезнаха. Запазиха се 
отчасти само тези, които се зани-
мават с музика и танци – защото 
там техника не е необходима. А 
наука и техника не се правят само 
с химикалката и белия лист. Тряб-
ва да има нещо, което децата да 
пипнат… Това обяснява и голе-
мия интерес към нашия конкурс 
„Космосът - настояще и бъдеще 

на човечеството”, за който съ-
бираме модели, макети, рисунки 
и други неща, които децата могат 
да разгледат, да пипнат. 

Така че, тръгвайки с учените 
и с БАН, ние се надяваме да стиг-
нем до деца, наистина с интереси, 
които пък да заведем в научните 
институти. Всичко това е една 
политика, която много трудно се 
реализира, но тя трябва да тръг-
не от някъде и да се върви стъпка 
по стъпка. И сме убедени че ще 
успеем.

Дълги години вървят вашите 
конкурси за млад мениджър. Те 
как се посрещат, какъв отзвук 
имат?

И там нещата, както винаги, 
имат две страни. Едната, добрата 
казва „Да, хубаво е, защото така 
виждаме героите на днешния ден.“ 
Но в същото време се оказа, че 
има неща, за които трябва да си 
даваме сметка. Оказа се, особено 
в първите години, когато подоб-
ни конкурси бяха многобройни, 
че веднага след нашата комисия 
се появяват някои, които почват 
да искат точно от тези, успелите. 
И в един момент този успех изли-
за много скъпо. 

Или друго – в последните годи-
ни, например, имаме много малко 
участници сред изобретателите, 
просто няма изобретения. А защо 
няма изобретения? – пак стига-
ме до проблема на двете страни: 
няма изобретения, защото няма 
производство, нямаме наука – 
там се създаваха изобретенията. 
Е, ако през годината в страната 
са регистрирани да допуснем 100 
изобретения, въпреки че сигурно 
са много по-малко, колко от тях са 
на млади хора? Много малко. Но 
ние се опитваме да поддържаме 
този конкурс, защото едно нещо 
като го спреш, след това много 
трудно се възстановява.

От дълго време работите с 
ФНТС. Какви са възможностите 
подобни структури в България 
да работят заедно, за да има 
един по-добър ефект?

Ние вече имахме разговор 

 Боряна Кадмонова по време на поредното Боряна Кадмонова по време на поредното 
събитие, организирано от “Еврика”.събитие, организирано от “Еврика”. 
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с председателя на Федерацията и 
считаме, че не са изчерпани въз-
можностите, които сме реализира-
ли. Има и възможности, които не 
сме използвали. НТС имат много до-
бра база, която биха могли да пре-
доставят за работа на тези клубове, 
за дейностите, за които говорихме. 
Дори и заради това, че е хубаво да 
се изведат децата от училището и да 
отидат на друго място, където могат 
да се срещнат с добри специалисти, с 
хора, имащи умения, които могат да 
им предадат. Ето сега непрекъснато 
говорим за професионалното обу-
чение. То изисква контакт, изисква 
създаване на доверие. А доверие не 
се създава с едно отиване. Трябва да 
работят заедно, да си помагат, да се 
види кой с какво може да помогне 
на другия и тогава нещата могат да 
станат.

У нас всеки копае собствената 
нива, без да си дава сметката, че ко-
гато се обединим можем повече. Ние 
с Федерацията дълги години праве-
хме Конкурс за най-добър дипломен 
проект. Какво пречи да го правим 
отново? Не е тайна, че НТС силно 
застаряват. При тях съществува този 
проблем, валиден и за науката. Няма 
ги младите хора. Обаче те трябва да 
бъдат заинтересовани по някакъв 
начин и тогава може да се разчита 
на включване. Това са неща, за които 
си говорихме с председателя на Фе-
дерацията, който е член на Съвета 
на Фондация „Еврика” и се догово-
рихме именно за такива дейности. 
Нещо повече – разговаряхме да се 
включат в програмата, която имаме 
със Съюза на учените и БАН. Аз не-
прекъснато твърдя, че трябва да съ-
ществува координация на работно 
ниво, на чисто колегиално, приятел-
ско ниво. Да се срещат ръководства-
та, да обменят мисли, защото това, 
че преобладават възрастните хора 
във Федерацията не означава, че 
там няма сиво вещество, което тряб-
ва да се използва. Има възможности. 
Не трябва да изпадаме в позицията 
на малките деца, които казват само 
Аз. Нека да се научим да казваме 
Ние… Знам, че е много трудно, но 
не трябва да се отчайваме и да се 
предаваме.

Петко Делибеев
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От 10 до 15 април бях на посе-
щение в Будапеща. Това съвпадна 
с внушителната изборна победа 
на центриската партията ФИДЕС 
на Виктор Орбан за втори поре-
ден път. Тя печели 133 места в 
парламента от общо 199. На как-
во се дължи този успех?

Преди всичко на 
социалната политика
За 4 години правителство-

то на Орбан проведе успешна 
борба с монополистите в снаб-
дяването с комунални услуги. 
То събра данни, които показват, 
че печалбите им са прекомерно 
високи и се дължат на неоправ-
дано завишените цени, плащани 
от потребителите. Това даде ос-
нование на правителството да 
наложи драстично намаляване 
на цените. Фактурите, които се 
изпращат на потребителите, за-
дължително трябва да съдържат 
цената на услугата за настоящия 
месец и за тази отпреди 1 година. 
Показаха ми такива фактури. Се-
мейство, което живее в панелен 
апартамент от 65 кв. м, през яну-
ари 2013г. е платило за парно 130 
евро, а за януари 2014 г.  сметката 
му е 55 евро. Същото е положени-
ето с тока. Сметка, която през яну-
ари 2013 г. е била 85 евро, през 
януари 2014 г. е 42 евро. За вода 
съответно от 27 евро е станала 
12 евро. Но най-чуствителено е 
намалението при газа (в Унгария 
са газифицирани 73% от жилища-
та). От 106 евро сметка за януари 
2013 г., за януари 2014 г. тя е ста-
нала на 42 евро. Това е постигна-
то благодарение на личната сре-
ща на Орбан с руския премиер 
Медведев, на която е договорено 
цената на руския газ за Унгария 
да се намали с 23%. След това Ор-

бан изисква от унгарското газово 
дружество да намали цената за 
домакинствата с 47%. Сега се под-
готвя одържавяване на енергий-
ните дружесгва, които снабдяват 
населението и предприятията с 
електрически ток. Успоредно с 
това вече е обявено, че от 1 но-
ември ще последва намаление на 
цените на доставките с още 10%. 
Въпреки че в Будапеща живее 
почти една трета от населението, 
се полагат грижи за развитието и  
на селските райони. В селата учи-
лищата се запазват при наличие-
то на 10 ученика, в тях няма нито 
едно закрито здравно заведние, 
поща, аптека.

В същото време се провежда 
политика за непрекъснато пови-
шаване на доходите. Средната за-
плата е 800 евро, а минималната 
е 490 евро. Средната пенсия е 600 
евро, а минималната – 360 евро. 
Безработицата е сведена до 6%, а 
на хората, останали без работа, се 
плаща обезщетение от 400 до 700 
евро в зависимост от трудовия 
стаж и възнаграждението им пре-
ди съкращението. Чувствително 
са намалени данъците за насе-
лението, но са увеличени тези на 
банките и големите предприятия, 
като за тях са въведени и нови.

Специално внимание 
се отделя на масовия 

и професионалния спорт
Страната е осеяна с футболни 

игрища и плувни басейни, които 
се ползват безплатно. За профе-
сионалния спорт от бюджета се 
отделят 500 млн. евро годишно, 
а освен това той се спонсорира 
от държавни и частни фирми с 
още 460 млн. евро. При това по-
ложение никак не е учудващо, че 
Унгария се нарежда в топ 10 на 

последните олимпийски игри, а 
амбициите са за още по-големи 
успехи. Почти сигурно е, че стра-
ната ще получи домакинството 
за провеждането на световното 
първенство по плуване, на което 
се смята, че Унгария ще се наре-
ди на трето или четвърто място, 
в надпревара с такива сили като 
САЩ, Австралия, Япония, Герма-
ния, Русия и Канада. Поставена 
е целта националният отбор по 
футбол да се класира за всички 
европейски и световни първен-
ства и тя се смята за напълно из-
пълнима.

Бум във външната 
търговия 

и чуждестранните 
инвестиции

В Унгария има два национални 
празника – чества се революция-
та от 1848 г. за освобождаване от 
Австрия и въстанието от 1956 г. за 
независимост от СССР. Въпреки 
това сега Австрия и особено Ру-
сия са нейните големи икономи-
чески партньори. Унгария основ-
но задоволява Австрия с пресни 
плодове и зеленчуци, като голяма 
заслуга затова имат и потомците 
на българските градинари, които 
са се преселили там през 19 в. За 
Русия се изнасят годишно по 25 
млн. тона хранителни продукти 
в сурово и консервирано състо-
яние. Има сериозен пробив на 
китайския пазар, главно по отно-
шение на пласмента на свинско 
и пилешко месо, а също и в други 
азиатски страни. Средствата от ев-
рофондовете за селското стопан-
ство се усвояват на 95%, а освен 
това производството се субсиди-
ра и от държавата. Поради това 
260 хил. унгарци са се завърнали 
в селата и са станали селскосто-

Унгарска рапсодия в 
“Орбан мажор”





Всеки ден лекари и меди-
цински сестри в Интензивното 
кардиологично отделение към 
Детската болница в Бостън се 
сблъскват с една тиха какафо-
ния. Техните малки пациенти са 
обградени от мекото писукане 
на десетки монитори, всеки от 
които излъчва свой собствен по-
ток данни.

Твърде често служителите на 
тази, а и на други болници, са 
принудени да реагират при спе-
шен случай, извикани от пискли-
вата аларма на монитора, показ-
ващ, че състоянието на пациента 
внезапно се влошава.

“Има толкова много данни, 
които заливат лекарите. С поч-
ти 30 пациенти в  Интензивно-
то кардиологично отделение, 
ние сме просто затрупани,–  
споделя д-р Джошуа Салвин, пе-
диатър-кардиолог в Бостънска-
та детска болница. Ако разпола-
гахме с нещо, което да може да 
ни насочи към горещите точки 
на етажа, бихме могли да фоку-
сираме ресурсите си към най-за-
страшените пациенти.”

Детската болница стартира 
търсене на софтуерна компа-
ния, която да се справи с такава 
сложна задача, сред големите и 
утвърдени имена в сферата на 
медицинските технологии като 
Дженеръл Илектрик (General 
Electric Co) и др. Но вместо това, 
болницата избира да работи 
с Etiometry – млада компания, 
основана от трима ентусиасти, 
завършили Бостънския универ-
ситет. Ивън Бътлър и д-р Дими-
тър Баронов са космически ин-
женери, а третият съосновател 
на фирмата е биомедицинският 
инженер д-р Джеси Лок.

Бътлър и д-р Баронов (полу-
чил бакалавърската си степен в 
ТУ-София, а през 2010 г. защитава 
докторска степен по Космическо 
инженерство в Бостънския уни-

верситет) са 
работили вър-
ху математиче-

ски алгоритми за прогнозиране-
то на въздушните коридори при 
полети на автономни самолети 
или безпилотни летателни апа-
рати. Двамата се срещат с Лок в 
непринуден обстановка на по 
бира, за да поговорят за своите 
изследвания и в крайна сметка 
решават, че медицината ще бъде 
едно по-добро поле за усъвър-
шенстване на техните умения. 

“Според моите виждания и 
тези на Димитър, правенето 
на  ракети не беше нещото, ко-
ето да ни привлича, – споделя 
Бътлър. А това, което Джеси 
изтъкна е, че здравеопазване-
то е най-малко 30 години назад 
от гледна точка на анализа на 
данни.”

Технологията на Etiometry 
принадлежи към така наречено-
то „machine learning” (буквално –
машинно изучаване), където 
математически модели могат да 
„научават“ или да го кажем с дру-
ги думи – непрекъснато да из-
бистрят прогнозите си с анализ 
на вливащата се допълнителна 
информация. Така че, колкото 
повече данни се подават към 
модела, толкова по-точно става 
прогнозирането. 

Компанията вече усъвър-
шенства своя инструмент, чрез 
разработването на кодиран цве-
тен интерфейс за таблети и дру-
ги компютри, които могат точно 
да посочват пациентите с висок 
риск в отделението, вместо да се 
използва настоящата, базирана 
на цифри, рейтингова система. 
Etiometry и медицинският пер-
сонал се надяват системата да 
се разшири и да обхване и други 
звена в рамките на Детската бол-
ница, както и други болници.

Повече информация на 
http://www.etiometry.com/

Българинът 
д-р Димитър 
Баронов, един 
от основате-
лите на фир-
мата.

По-малко аларми в Бостънскaта 
детска болница
Основан на бази данни подход 
помага да се предскажат 
рисковете, пред които са 
изправени болните деца. 
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пански производители. Средно-
месечният им доход възлиза на 
1100-1200 евро. Създадените от 
държавата външнотърговски дру-
жества изкупуват продукцията по 
предварително сключени догово-
ри и твърди цени, като плащането 
се осъществява веднага.

По отношение на чуждестран-
ните инвестиции резултатите са 
наистина забележителни. Годиш-
но те възлизат на около 4 млрд. 
евро, като почти половината от 
тях са китайски. Все повече се 
засилва и участието на руски ка-
питали. През 1989 г. Орбан е един 
от тези, които гонят съветските 
войски от Унгария. Сега той пише 
лични послания на руските мили-
ардери да инвестират в страна-
та. Сключен е договор с Русия за 
основен ремонт, модернизация 
и разширение на атомната елек-
троцентрала, който ще струва 10 
млд. евро.  Сега се водят прегово-
ри за привличане на инвестито-
ри от богатите на петрол страни, 
с което размера на чуждестран-
ните инвестиции да достигне 5-6 
млрд. евро годишно.

Вътрешната и външната 
политика 

Унгария е по-малка по площ от 
България (93 хил. кв. км), но е по-
голяма по население – 10,2 млн. 
души. При идването на власт на 

Орбан парламентът се е състоял 
от 290 народни представители. 
Поради това, че има 2/3 мнозин-
ство, той прокарва закон за нама-
ляването му на 199. Обсъжда се 
свеждането му на 160. Но всички 
национални малцинства излъч-
ват свои  представители в парла-
мента (в това число и българско-
то) без право на глас. В Унгария 
политическият живот е сведен до 
почти двуполюсен (освен партия-
та на Орбан и социалистите, само 
националистическата има някак-
во участие в политическия жи-
вот, а присъствието на зелената 
е почти символично). Държавата 
е прекратила субсидирането на 
политическите партии. Отпуска-
ните преди това за тях средства 
сега се използват за здравеопаз-
ване и образование.

Във външната си политика Ун-
гария се държи като почти неу-
трална страна. Въпреки че е член 
на НАТО, не участва в умиротво-
рителни мисии в чужбина, поради 
което военните разходи са сведе-
ни до минимум. Ревниво обаче се 
защитават правата на унгарския 
етнос в Сърбия и Румъния. Ма-
кар, че е член на ЕС, не подкрепя 
санкциите срещу Русия във връз-
ка с кризата в Украйна, защото се 
ръководи от икономическите си 
интереси. Орбан си нанесе гнева 
на Барозу, като нарече ЕС дикта-

тор, подобен на бившия Съветски 
съюз и обяви, че няма да се подчи-
нява безусловно на нарежданията 
от Брюксел. Няма шанс, дори и да 
иска, макар че засега не проявява 
желание, да влезе в еврозоната, 
защото има огромен външен дълг, 
но Орбан смята, че първа грижа 
на държавата е чувствително да 
намали този дълг. Това обаче ще 
стане не за сметка на населени-
ето, а преди всичко от данъците 
на големите предприятия и бан-
ките, както и от повишаването на 
актива във външно-търговския 
баланс. Унгария не е във валутен 
борд, така че ако се наложи може 
да се стигне до печатането на 
пари, както това правят САЩ, за 
да покриват дълговете си, защото 
форинтът, макар и сериозно обез-
ценен, е конвертируем.

Такива са параметрите на ун-
гарската икономическа, полити-
ческа и най-вече социална по-
литика, които дадоха още един 
мандат на Орбан да управлява 
държавата. В края на пребива-
нето ми в Будапеща се срещнах  
Имре Зелаги, зам.-министър на 
социалното ведомство. Той ми 
каза, че през 2016 г. Унгария ще 
достигне жизнения стандарт на 
Австрия, а после ще гони и други 
хоризонти.  

Доц. Йордан ВАСИЛЕВ, 
д-р по икономика



Астрономията – детето на 
астрологията

Тези две думи дори са близки по 
звучене. Днешните учени дотол-
кова отхвърлят астрологията, че 
дори не я наричат и псевдонаука, 
тъй като в нея няма нищо научно. 
Когато преди много години хора-
та са вярвали, че Земята е център 
на Вселената, астрологията е била 
много по-популярна. По онова 
време движението на звездите и 
небесните тела е било считано за 
изключително важно не само за 
навигацията, но и за правене на 
предсказания и поглед към бъде-
щето. Любовта на най-различни 
народи и раси към нея се е преда-

вала през поколенията и е довела 
до натрупване на голямо количес-
тво астрономически знания.

Интересното е, че и двете 
„звездни дисциплини“ са същес-
твували винаги заедно, докато 
през последните стотина години 
съвременната наука прави заклю-
чението, че астрологията е пълна 
измислица. Древните учени Хи-
парх, Птолемей и големите аст-
рономи от древността са вземали 
доста насериозно и астрологията, 
като това всъщност е било много 
важно и ключово. Защото, ако не 
беше тяхната страст да опитват да 
предсказват бъдещето, астроно-
мията може би нямаше да се раз-
вие толкова много и да придобие 
днешния си вид.

 Лечението с миризми
Ароматерапията е част от ал-

тернативната медицина. Тя из-
ползва естествените аромати на 
растенията за облекчение и лече-
ние на различни болести. Затова 
много хора смятат, че лечебният 

ефект се дължи 
на вдишването 
на миризмите. А 
това не е съвсем 
така.

Ароматера-
пията включва 
намазването на 
определени участъци от кожата 
с извлеци от различни растения. 
И понеже използването на кон-
центрираните етерични масла 
може да предизвика обриви или 
по-тежки състояния, обикнове-
но те се смесват с приятни, оме-
котяващи и ароматни съставки 
като кокосово масло или зехтин. 
Понеже няма никакви доказател-
ства, че обикновеното вдишване 
на приятна миризма може да ви 
излекува от болест, проучвани-
ята на учените върху лечебното 
им действие се фокусират върху 
добавените етерични масла. И 
така откриват тяхното истинско 
влияние

Въздушният 
часовник

Съ з д а в а н е т о 
на вечен двигател 
занимавало умо-
вете на древни и 
п о - с ъ в р е м е н н и 
учени до момента, 
в който термоди-
намиката не доказала, че такива 
машини (които не се нуждаят от 

Благодарение на телескопа 
„Кеплер“ учени се натъкнаха на 
най-подобната на Земята плане-
та, открита до момента.

Планетата, означена ка-
то Kepler-186f, е първата, подоб-
на по размер на Земята, която съ-
щевременно е на необходимото 
разстояние от звездата си, така 
че на повърхността й да може да 
има течна вода.

В зависимост от дистанцията, 
едно слънце може или да изпа-
ри водата на даден свят или да 
не грее достатъчно и тя да зам-
ръзне. Зоната около звездата, в 

която на планетата може да има 
течна вода, се нарича от учените 
обитаема, тъй като течността е 
важна предпоставка за съществу-
ването на живот.

Kepler-186f е уникална по рода 
си, защото всички открити до мо-
мента планети в обитаемата зона 
са поне с 40% по-големи от Земя-
та. Новооткритият свят е само с 
10% по-голям и това е причината 
учените да смятат, че е със ска-
лист състав, като нашия.

„Изглежда има преход, който 
настъпва при радиус около 1,5 
пъти по-голям от този на Земята, 

така че ако планетата го надви-
шава, тя започва да развива 
значителна атмосфера, сходна 
с тази, която виждаме на газови-
те планети-гиганти в Слънчева-
та система“, казва проф. Стивън 
Кейн от екипа.

Kepler-186f е на около 500 
светлинни години от нас и оби-
каля в орбита около звезда, която 
е с половината от масата и разме-
ра на Слънцето. Малкото светило 
принадлежи към класа на т.нар. 
червени джуджета - най-мно-
гобройните звезди в Млечния 
път, съставляващи 70% от всички 
слънца.

Една година на новооткрита-
та планета трае приблизително 

3 пъти по-малко от земната – 130 
дни.  

Kepler-186f може да разчита и 
на едва 1/3 от енергията, която 
Земята получава от своята звез-

да. Когато слънцето е най-високо 
в небето на далечната планета и 
свети най-ярко, то изглежда като 
нашето Слънце час преди залез. 

„Въпреки че е на орбита око-
ло звезда, която е различна от 
Слънцето, самата планета – и по 
отношение на размера и количе-

ството енергия, което получава 
от звездата си – е най-подобната 
на нашата Земя, която сме отри-
ли досега“, казва проф. Кейн. 

Освен Kepler-186f, около да-
лечната червена звезда обикалят 
и 4 други планети. 

(Източник: NASA, Би Би Си)



Планета като Земята!Планета като Земята!

Илюстрацията показва как може би изглеж-
да новооткритата планета Kepler-186f. Изо-
бражение: NASA Ames/SETI Institute/JPL-Caltech

Илюстрацията сравнява 
системата на Kepler-186f 
(горе вдясно) със Слънче-
вата система (долу). За 
по-лесно сравнение една 
до друга са показани и 
Земята и Kepler-186f (горе 
вляво). Изображение: 
NASA/Ames/SETI Institute/
JPL-Caltech

Случайните открития
Всеизвестно е, че множество открития са направени случайно. Даже 

нищо чудно повечето от тях да са постигнати именно така. Друг е 
въпросът, „дали случайността съществува, или ни направлява нещо 
друго“. Къде обаче е мястото на псевдонауката в уравнението, съста-
вляващо облика на днешния свят? Дали отричаните от учените като 
пълни измислици теории не са също носители на новото? 
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ПрогПрог за – юниза – юни

 добавянето на външна енергия) 
са невъзможни. Разбира се, сто-
тиците опити за създаването й са 
неуспешни, но някои от предло-
женията са доста близо и подоз-
рително приличат на истинско 
перпетуум мобиле.

„Въздушният часовник“ (Atmos 
clock) е изобретен от Жан-Леон 
Ройтер. Той се задвижва от малка 
капсула, пълна със специален газ 
или течност. Сместа може да се 
свива или разширява дори при 
най-малки температурни разли-
ки. Промяна от само един градус 
може да осигури няколко дни ра-
бота на часовника без никакъв 
друг източник на енергия! Първо-
начално в капсулата се използвал 
живак, но по-късно е заменен от 
етилов хлорид, след като станало 
ясно колко е опасен живакът.

Тъй като часовникът все пак се 
нуждае от промени в температу-
рата, за да работи, той не е истин-
ско перпетуум мобиле, но е наис-
тина един гениално конструиран 
уред. Ако му осигурявате подхо-
дящите промени на температу-
рата в помещението, той може да 
работи наистина вечно.

област. Това, което знае, е, че в 
тази зона има големи натрупвания 
на метанови газове под повърх-
ността на водата. Тези газове пе-
риодично могат да се отделят към 
повърхността във вид на големи, 
дори огромни мехури. Макклевър 
споделя теорията си, че подобни 
ненадейни газови изхвърляния 
могат да бъдат причина за изче-
зването на плавателни съдове и 
самолети. Теоретично изригване-
то към повърхността на метанови 
газове може да причини и пробле-
ми с електрониката, нещо, което 
е описвано в много от случаите в 
региона.

Разбира се, теорията е в застой 
и почти забравена, докато преди 
няколко години двама изследова-
тели започват отново и откриват, 
че наистина, ако кораб случайно 
се намира в близост до голям из-
блик на метанови мехури, то те 
могат да спомогнат за неговото 
изключително бързо потъване. И 
ако науката отдели повече средс-
тва за този феномен, в бъдеще 
това може да спаси доста човеш-
ки животи

Френологията
Това е странна псевдонаука, 

която твърди, че мозъкът на чо-
века е разделен на определени 
части, които варират по размер в 
зависимост от използването им и 
генетичната наследственост. Спо-
ред нея черепът обхваща и при-
ема формата на мозъка, така че 
изследването на специфичните 
форми на главата дори през кост-
та и кожата може да определи 
много точно личните черти, ин-
телекта на човека и много други 
дадености.

Макар френологията днес да 
се определя като измислица, тя 
всъщност е стъпка в правилната 
посока за времето, когато е била 

на мода. Тя  е първото учение, ко-
ето силно налага новият възглед, 
че именно мозъкът е отговорен 
за тези основни неврологични 
процеси. Това мотивира учени-
те да продължат по-задълбоче-
но проучванията си над него и 
да постигнат редица пробиви и 
открития, преди да признаят, че 
френологията всъщност греши. 
Така френологията спомага до 
голяма степен за развитието на 
днешната неврология.

една от първите обсерватории в 
САЩ. И макар тя да е създадена 
предимно за да изучава Марс, 
астрономът достига до заключе-
нието, че отвъд последната поз-
ната дотогава планета, Нептун, би 
трябвало да има още една. 

Трудът на Лоуел, насочен към 
откриването на извънземните, 
повлиява и на физиката. Според 
Карл Сейгън, един от великите 
физици – Робърт Годард е вдъх-
новен на младини от лекциите на 
Лоуел. След години Годард става 
известен като изобретателя на 
ракетите с течно гориво.

Барутът
Често  говорим за алхимията, 

тази отдавна мъртва псевдонаука, 
ръководена от идеята за открива-
нето на философския камък. Но 
днешната наука дължи редица 
изобретения именно на псевдо-

учените. Сред тях са и китайски-
те алхимици, които достигат до 
много полезни изобретения, до-
като преследват създаването на 
най-различни видове магически 
прахчета.

Историята твърди, че докато те 
опитвали да забъркват най-раз-
лични субстанции с надеждата да 
се получи нещо уникално, съвсем 
случайно създали барута. След 
този повратен момент, настъпил 
някъде през IX век, рецептата за 

приготвянето му се разпростра-
нила постепенно по света, като 
станала достояние на всички ал-
химици. Преди обаче хората да 
осъзнаят неговия потенциал като 
оръжие, той бил използван за ле-
чение на кожни болести и за съз-
даване на пушек за прогонване на 
паразити. 

Но поговорката казва „където 
има пушек, там има и огън“. Наис-
тина, не изминало много време и 
това изобретение започнало да се 
използва масово за фойерверки. 
Китайците се превърнали в царе 
на тези великолепни забавления 
и си остават такива и до днес. 
Впоследствие някой осъзнал, че 
черният прах може да се използва 
и за да изстрелва парчета желязо, 
а тъжните резултати след откри-
ването на огнестрелните оръжия 
са ясни на всички.

По http://hicomm.bg/

Месец май тази година завърши с хладно и 
дъждовно време. Падналите валежи през изминалият 
месец отново са над норма. В по-голямата част на 
страната превишението е с 2 до 3 пъти, като най-малко 
е валяло в крайните южни райони, но отново над 
нормата. В Шумен пък със своите 217 литра за месеца 
беше поставен рекорд. Предишният принадлежеше на 
1981 година с едва 163 литра. 

За съжаление и юни месец ще ни предложи много 
дъжд. 

Тази година юни ще бъде с валежи над нормата. В тем-
пературно отношение очакванията са месецът да бъде 
нормален, като в началото ще бъде относително по-хлад-
но, а истински топли летни дни се очакват след 20-ти. 

През повечето дни от първата половина времето 
ще бъде неустойчиво. Ще започва обикновено с 
много слънце, но постепенно ще се развиват облаци, 
те ще стават по-големи и по-тъмни, и в следобедните 
часове на много места в страната ще превалява 
и прегърмява. Валежите, макар и краткотрайни, 
понякога ще са интензивни и за малко време ще падат 
големи количества дъжд. Ще има и градушки. Разбира 
се няма да липсват и по-стабилните дни – тогава ще 
вали само на места в планините и тук-там в равнините, 
а над останлите райони ще бъде по-често слънчево. 
Такива дни се очертавата да са 5-ти и 6-ти, както и 

около 13-ти и 14-ти юни. През периода 7–9-ти и 11–12-
ти пък ще вали често и в почти цялата страна. Тогва 
са възможни и по-значителни валежни количества. 
Като цяло течпературите ще са по-ниски в началото на 
месеца, а след 4-ти ще се нормализират и ще са близки 
до нормалните за това време на годината. 

Според  по-дългосрочните прогнози – стабилизиране 
на времето над Балканите ще настъпи едва през 
втората половина на месеца, като около и след 20-ти ще 
започнем да усещаме и по-осезателно лятното време.  

По Черноморието месец юни се характеризира с 
по-малко валежи от вътрешността на страната, повече 
слънчеви часове и по-слаби захлаждания. Тези пре-
димства, в съчетание с прохладата на морския бриз 
и дългия ден правят месеца подходящ за почивка на 
море. Температурата на морската вода от 17 градуса в 
началото на месеца се повишава до 21, 22 (в отделни 
години до 25) градуса в края.

Юни е първият летен месец и тази година ще по-
срещнем лятото на 21-ви в 13,51 часа, когато слънце-
то влиза в знака Рак. 

За юни народната метеорология гласи: Какъвто е 
юни, такъв ще е декември. Когато на Еньовден (24 юни) 
овчарското куче лежи свито на кълбо, ще има много 
студена зима, а ако е проснато, зимата ще е мека. Ако 
на Петровден (29 юни) духа вятър, по Коледа ще вали 
сняг.  

Симеон Матев, 
„ТВ – МЕТ” 0878155629, www.meteotv.bg

Бермудският триъгълник 
Всички знаем за една от най-

големите загадки – изчезващите 
кораби, самолети и хора в Бер-
мудския триъгълник. Дълги го-
дини тази конспиративна теория 
е занимавала учените, но в край-
на сметка се оказва, че там не се 
губят повече кораби и обекти в 
сравнение с останалите части на 
океана. Просто за тях повече се 
тръби. 

Геохимикът Ричард Макклевър 
чува за първи път за Бермудския 
триъгълник в началото на 60-те го-
дини на миналия век и се запалва 
по намирането на доказателства 
за загадъчните изчезвания в тази 

Извънземните 
и астрономията

Предполагам не си мислите, 
че манията по извънземните е 
настъпила след касовия успех на 
„Междузвездни войни” през 80-те 
години на миналия век? 

Пърсивал Лоуел е американс-
ки астроном, живял през ХIX век, 
който е вдъхновен от „откритието“ 
на своя колега Джовани Скиапа-
рели, изучаващ повърхността на 
планетата Марс. Скиапарели на-
блюдава гъста мрежа от неизвес-
тни структури с правилна форма 
на Марс, които наименува canali. 
„Каналите” бързо стават известни 
и започват редица спекулации за 
съществуването на извънземен 
живот на Марс.

Лоуел цял живот преследва 
тази идея и търси доказателства 
за наличието на интелигентен 
живот на Червената планета, кой-
то е прокопал тези канали. Впос-
ледствие се оказва, че каналите 
са оптична измама, но така той 
неусетно става родоначалник на 
науката планетология. Тя следва 
принципите на традиционната ас-
трономия, но е фокусирана върху 
конкретното изучаване на атмос-
ферата и произхода на чуждите 
планети. За да събира и обработ-
ва данните си, Лоуел изгражда 
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ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!
Освен със специалисти-консултанти 

за разработване на проекти, свързани 
с технологични иновации, финансова 
политика, патентна защита и др., Феде-
рацията на научно-техническите съюзи 
ще ви осигури конферентни и изложбе-
ни зали, симултанна техника, отлични 
възможности за провеждане на вашите 
събития, промоции, коктейли.

Спестете време, средства и енергия 
като се възползвате се от комплексни-
те услуги на Федерацията и удобните 
зали от 18 до 300 места, в центъра на 
София.

София, 1000 , ул. „Г.С.Раковски” №108
Национален дом на науката и техниката
тел: 02/ 987 72 30; 02/ 987 72 30  БЕЗПЛАТНО  
факс: 02/ 987 93 60

      Зала,

             брой места

Почивни и
празнични дни

до
2 часа

до
4 часа

над
4 часа

до
4 часа

над
4 часа

Зала №1            62 места 80 лв. 135 лв. 180 лв. 185 лв. 230 лв.

Зала №2           40 места 100 лв. 195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №3            90 места 150 лв. 275 лв. 350 лв. 350 лв. 425 лв.

Зала№4           300 места 
(вкл. киномашина)

375 лв. 475 лв. 475 лв. 575 лв.

Зала №105А    54 места 100 лв. 195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №312       25 места 40 лв. 75 лв. 105 лв. 110 лв. 150 лв.

Зала №108      65 лв. 85 лв. 100 лв. 130 лв.

Гардеробна 50 лв. 70 лв. 85 лв. 100 лв.

Делнични дни

Цените са без ДДС !

ЧЧетенето на романите дейст-
вително може да промени 
живота и мозъка на хората, 

пише в. “Дейли телеграф”, като 
се позовава на изводите на уче-
ни от университета Емъри в Ат-
ланта, щата Джорджия.

Те установили, че когато хо-

Книгите реално променят мозъка Книгите реално променят мозъка 
рата се потопят във въл-
нуваща и разтърсваща 
книга, това променя мо-
зъчната им активност по 
такъв начин, че все едно 
те действително са пре-
живели историята, раз-
казана в книгата.

По време на експери-
мент 21 студенти са били 
накарани да прочетат 

книгата “Помпей” на британския 
автор на бестселъри Робърт 
Харис, разказваща за любовна 
история в района на изригва-
щия вулкан Везувий, разрушил 
Помпей.

Студентите чели книгата в 
продължение на 19 дни, дока-

то с апаратура мозъчната им 
активност била наблюдавана. 
Накрая студентите били препи-
тани по прочетеното, за да се 
провери дали не лъжат, че са 
чели романа.

Изследванията показали, че 
по време на четенето са задей-
ствани онези функции на мо-
зъка, които свързват мисълта с 
действието, тоест получавало 
се нещо подобно на желанието 
за тичане, което изпитва човек, 
когато си мисли за тичането.

Сега учените ще се опитат да 
установят колко дълго трае този 
ефект на книгите.

ЛЮБОПИТ


