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Центърът за 
професионално обучение 
към ФНТС ви предлага да 
усвоите една от над 200 
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дългогодишния ни 
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преподаватели!
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Държавният глава Румен Радев удостои с висши дър-
жавни отличия талантливите творци Михаил Белчев, 
Владимир Пенев, Бина Харалампиева и уважавания учен 
академик Минчо Хаджийски. „Вашите постижения са 
най-достойният пример за успех, основан на талант, 
творчески ум, воля и всеотдайност“, заяви президентът 
на церемонията по награждаване в Гербовата зала на 
„Дондуков“ 2.

В словото си Румен Радев посочи, че отличията отра-
зяват благодарността на цялото ни общество към вдъх-
новяващия пример на четиримата ни сънародници, кои-
то са постигнали и отстояват висок хоризонт на българ-
ското изкуство и култура, наука и образование. Постиже-
нията ви са достойни за подражание, заяви президентът 
и допълни, че те са духовни водачи, вложили усилията си 
в просперитета на българската нация и държава.

Акад. Минчо Хаджийски – един от най-уважаваните 
и авторитетни български учени и преподаватели, беше 
удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа сте-
пен. Той е автор на 25 нови учебни курса в областта на 
автоматизацията на корабни машини, теория и управле-
ние на техническата кибернетика, автоматизация на хи-
микотехнологични обекти. Негови 43 разработки са вне-
дрени, за което е документиран икономически ефект от 
2 100 000 лв. Създател e на седем учебни лаборатории и 
на много учебници. За 50 години има активна преподава-
телска и научна дейност в Техническия университет във 
Варна и в Химикотехнологичния и металургичен универ-
ситет. Бил е гост-преподавател в университети в няколко 
европейски страни: Великобритания, Германия, Русия, 
Полша, Гърция, Финландия. Води курсове по „Управле-
ние на технологични процеси“, „Управление на химични 
процеси“, „Управление на базата на модели“. Участвал е в 
десетки  български и международни научно-изследова-
телски проекти. Член е на редица български и междуна-
родни научни и обществени организации. 

Академик Минчо Хаджийски е дългогодишен член на 
научно-техническите съюзи, а в момента е член на УС на 
Съюза по автоматика и информатика, главен редактор на 
списание „Автоматика и информатика“ и член на редко-
легията на сп. Information Technologies and Control.

Висше Висше 
държавно държавно 
отличие за отличие за 
академик академик 
Минчо Минчо 
ХаджийскиХаджийски

В рамките на т.нар. „Фо-
рум на националните пред-
ставители“ на FEANI, през 
миналата година бе създа-
дена Работна група по Це-
лите за устойчивото разви-
тие на ООН – работна групи 
SDG1.

В докладите на работната 
група SDG се прави обръ-
щение към националните 
членове на FEANI да моби-
лизират силите и насочат 
дейностите си в изпълнение 
на формулираните седем-

надесет „Цели за устойчиво 
развитие на ООН“2. Дейст-
вайки и работейки заедно, 
учейки се един от друг, чле-
новете на FEANI ще внесат 
своя решителен принос за 
изпълнение на програмата: 
„Да преобразим света: Про-
грама до 2030 г. за устойчи-
во развитие“. Тя се състои 
от следните части: преам-
бюл, декларация, 17 цели и 
169 подцели на устойчиво-
то развитие, средства за из-
пълнение и глобално парт-

ньорство, както и послед-
ващи действия и преглед. 
Тук ще представим кратък 
обзор на програмата.

Понятие за устойчиво 
развитие:

Устойчивото развитие се 
определя като „развитие, 
което посреща нуждите 
на настоящето без да ком-
прометира способността 
на бъдещите поколения да 

 Да преобразим света

Продължава на стр. 2

Стана традиция в начало-
то на годината да се провеж-
да Национално съвещание 
на ФНТС, където не само се 
обсъждат сериозните про-

Национално 
съвещание 2019

блеми, засягащи развитието 
и бъдещето на членовете на 
Федерацията, но се създават 
условия и за неформални 
контакти между колегите.

Тази година, на 21 и 22 
февруари, в Банкя се събра-
ха представители на повече 
от 20 организации, членове 
на ФНТС. 

При откриването на На-
ционалното съвещание проф.
Иван Ячев, председател на 
ФНТС, благодари на при-
състващите за отделеното 
време и предложи те да спо-
делят своя опит и проблеми, 
свързани с професионално-
то обучение, организацион-
ното състояние, научно-
техническата и проектната 
дейност на сдруженията. 

Естествено, акцентът тук 
падна върху професионал-
ното обучение, което за мно-
го от структурите в страната 
е основна дейност. 

В последвалата дискусия 
се включиха много от участ-
ващите в Съвещанието:

Инж. Атанас Куюмджиев 
от ТО на НТС с ДНТ Пловдив 
сподели някои трудности, 
свързани с финансиране на 
работата по проект  „Подкре-
па на предприемачеството“, 
както и намирането на кур-
систи, готови да платят за 
обучението. Той подчерта, че 
разчитат на корпоративните 
клиенти и на имиджа, който 
си е създала организацията в 
професионалното обучение. 
Инж. Куюмджиев предложи 
ФНТС да излезе с общо стано-
вище във връзка с промените 
в Закона за професионалното 
обучение и по-конкретно да 
се отнема лиценз, ако даден 

център не извършва 
обучение по опреде-
лена специалност по-
вече от 5 години. 

Инж. Светлана
Ганчева и инж. Здрав-
ко Цанков от ТО на 
НТС Русе споделиха, 
че те се насочват към 

по-дългосрочни отношения 
с фирмите, а по отношение 
на проектите, по които ра-
ботят, търсят партньорство с 
румънски сродни организа-
ции, с Русенския университет 
и БАН. По отношение на на-
учно-техническата дейност 
инж. Цанков съобщи, че са 
създадени 13 клуба по спе-
циалности, като всеки упра-
вител на клуб е член на УС на 
организацията. Той се спря и 
на проблема с младите хора, 
като каза, че усилията са на-
сочени към привличане на 
преподавателския състав на
Русенския университет и 
изтъкна, че младият човек 
може да бъде привлечен ако 

Продължава на стр. 5

Председателят 
на ФНТС, проф. 
Иван Ячев открива 
Съвещанието

Спомен за ветерана
на стр. 7

Българското  откритие № 16
на стр. 8
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Вид реклама Място Цветност
Цена лв. 
без ДДС

Брой 
публикации

Отстъпка

Каре 50/60 мм
до главата на 

вестника
пълноцветна 120

3
5

10

5 %
10 %
20 %

Цяла страница-
260/360 мм

в тялото на вестника
Пълноцветна

С доп. син цвят
Черно/бяла

260
120
80

3
5

10

5 %
10 %
20 %

на последна страница пълноцветна 300

Каре ½ стр. 
260/180 мм
130/360 мм

в тялото на вестника
Пълноцветна

С доп. син цвят
Черно/бяла

160
80
40

3
5

10

5 %
10 %
20 %

на последна страница пълноцветна 200

Каре ¼ стр. – 
вариант по избор 

на клиента

в тялото на вестника
Пълноцветна

С доп. син цвят
Черно/бяла

100
60
40

3
5

10

3 %
6 %

10 %
на последна страница пълноцветна 120

Платена 
публикация

1 стр. до 6000 зн. + 
една илюстрация

Пълноцветна
С доп. син цвят

Черно/бяла

260
120
80

3
5

10

5 %
10 %
20 %

на последна страница пълноцветна 300

Тарифа за публикуване на рекламни карета във в. НО

От стр. 1

посрещат собствените си 
нужди”. Устойчивото разви-
тие изисква конкретни 
действия, насочени към из-
граждане на устойчиво бъ-
деще за хората и планетата. 
За да се постигне това тряб-
ва да се съчетаят три ключо-
ви елемента:
икономически растеж,
социално включване и
защита на околната 

среда.
Налице е взаимовръзка 

между тези три елемента, 
като всеки от тях е от ре-
шаващо естество за бла-
госъстоянието на хората и 
обществата. За устойчивото 
развитие е необходимо да 
се изкорени бедността във 
всичките й измерения и 
форми. За тази цел трябва 
да се насърчава устойчи-
вият икономически растеж 
за създаване на по-големи 
възможности за всички и 
при намаляване на неравен-
ството.

Целите за устойчиво раз-
витие не са юридически за-
дължителни. При все това от 
правителствата се очаква да 
създадат национални рамки 
за постигането на седемна-
десетте цели. Държавите но-
сят основната отговорност 
за извършването на прегле-
да на изпълнението на цели-
те, при което се изисква сво-
евременно събиране на ка-
чествени и достъпни данни.

Изпълнението и успеха 
ще зависят от собствените 
политики, планове и про-
грами за устойчиво разви-
тие на отделните страни.

Ще се спрем накратко 
на някои от седемнайсе-
тте цели: 

 Цел 6: Гарантиране на 
достъп до вода и санитар-
ни условия за всички

Поради неразвита ико-
номика или инфраструкту-
ра ежегодно милиони хора, 
основно деца, умират от за-
болявания, произтичащи от 
липса на водоснабдяване, 
лоши санитарни условия и 
хигиена. Неблагоприятен 
факт е, че повече от 80% 
от отпадъчните води от чо-
вешката дейност се изливат 
в реките или моретата без 
пречистване. Основната 
подцел е до 2030 г. да се по-
стигне всеобщ и справедлив 
достъп до безопасна питей-
на вода за всички хора по 
света.

 Цел 7: Гарантиране 
на достъпна, надежд-
на, устойчива и модерна 
енергетика за всички

Енергетиката е с осно-
вен принос за климатич-
ните изменения, като със-
тавлява 60% от общите 
глобални емисии на парни-
кови газове.

Основна подцел в тази 
област е до 2030 г. да се га-
рантира всеобщ достъп до 
надеждни и модерни енер-
гийни услуги. Също така до 
2030 г. да нарасне същест-
вено делът на енергия от 
възобновяеми източници в 
глобалния енергиен микс.

 Цел 8: Насърчаване на 
включващ и устойчив ико-
номически растеж, зае-
тост и достойна работа за 
всички.

Почти половината от све-
товното население все още 
преживява с около 2 US $ 
дневно. На много места по 
света работещите хора не 
могат да избегнат бедност-

та. Един все още бавен и 
неравномерен напредък в 
областта на икономическия 
растеж изисква да се преос-
мисли и реорганизира ико-
номическата и социалната 
политика, насочена към из-
кореняване на бедността. 
За периода 2016—2030 г. е 
нужно създаването на 470 
милиона нови работни мес-
та на трудовия пазар.

Ц ел 9: Изграждане на 
гъвкава инфраструктура, 
насърчаване на устойчива 
индустриализация и ук-
репване на иновациите

Инвестирането в инфра-
структурата – транспорт, 
напояване, енергетика, ко-
муникационни технология – 
е от съществено значение 
за постигането на устойчи-
во развитие в много страни. 
Отдавна е получил призна-
ние фактът, че нарастването 
на производителността и 
на доходите, и подобрява-
нето на здравеопазването 
и образованието изискват 
инвестиции в инфраструк-
турата.

Напредъкът в технологи-
ите е в основата на усилията 
да се постигнат целите на 
опазването на околната сре-
да. Без технологии и инова-
ции няма да се постигне ин-
дустриализация, а без нея е 
невъзможно и развитието.

Основната инфраструк-
тура като пътища, информа-
ционни и комуникационни 
технологии, санитарни ус-
ловия, достъп до електриче-
ска енергия и вода е недос-
татъчна в много от развива-
щите се страни.

Основната подцел е да се 
разработи качествена, на-
деждна и устойчива инфра-

структура, включително ре-
гионална и трансгранична 
инфраструктура в подкрепа 
на икономическото разви-
тие и благосъстоянието на 
хората.

Друга подцел е да се на-
сърчи устойчивата индус-
триализация и до 2030 г. 
съществено да се повиши 
делът на промишлеността 
в трудовата заетост и в БНП 
и да се удвои делът й в най- 
слабо развитите страни.

Цел  10: Намаляване на 
неравенството в обще-
ството и сред страните

Най-уязвими са най-бе-
дните страни. Те полагат го-
леми усилия за извеждане 
на хората извън бедност-
та. Въпреки това все още 
съществува неравенство, 
както и големи различия в 
достъпа до здравеопазване 
и образование. Въпреки че 
е намалено неравенството 
между страните, нараства 
неравенството вътре в стра-
ните. Постигнат е консенсус, 
че икономическият растеж 
не е достатъчен, за да се на-
мали бедността, ако не об-
хваща трите измерения на 
устойчивото развитие, раз-
гледани по-горе.

Цел  11: Превръщане на 
градовете във включва-
щи, безопасни, гъвкави и 
устойчиви места

Градовете са център на 
идеи, търговия, култура, 
наука, социално развитие 
и още много дейности. Гра-
довете са местата, където 
хората напредват социално 
и икономически. Въпреки 
това все още съществуват 
много предизвикателства 
към поддържането на гра-
довете по начин, който про-
дължава да създава работни 
места и просперитет. 

Основната подцел в тази 
област е до 2030 г. да се га-
рантира достъп за всички 
до адекватно, безопасно и 
достъпно жилищно наста-
няване и основни комунал-
ни услуги и да се премахнат 
бордеите и гетата.

Другата основна подцел 
е до 2030 г. да се предостави 
достъп до безопасни, дос-
тъпни и устойчиви транс-
портни системи за всички, 
като се подобри пътната 
безопасност, основно чрез 
разширяване на обществе-
ния транспорт, като се об-
ръща специално внимание 
на нуждите на лицата от уяз-
вимите групи – жени, деца, 
възрастни и хора с увреж-
дания.

Цел 1 2: Гарантиране на 
устойчиво потребление и 
модели на производство 

Устойчивото потребле-
ние и производство е свър-
зано с насърчаването на 
ресурсна и енергийна ефек-
тивност, устойчива инфра-
структура и предоставянето 
на достъп до основни услу-

ги, зелени и достойни ра-
ботни места и по-добро ка-
чество на живот за всички. 

Основна подцел е до 
2030 г. да се постигне устой-
чиво управление и ефикас-
на употреба на естествени-
те ресурси. До 2030 г. да се 
намали наполовина глобал-
ното разхищение на храна 
на глава от населението на 
равнище търговци на дреб-
но и потребители, и да се на-
малят загубите на храна по 
веригата на производството 
и доставките, включител-
но след реколтните загуби. 
До 2030 г. съществено да 
се намали генерирането на 
отпадъци чрез превенция, 
намаляване, рециклиране и 
повторно използване.

Цел 1 3: Предприема-
не на спешни действия 
за борба с климатичните 
изменения и тяхното въз-
действие 

Измененията в климата 
понастоящем засягат всяка 
страна и всеки континент. 
Те влияят неблагоприятно 
върху националните иконо-
мики.

Пряко въздействие от 
измененията в климата е 
нарастването на морско-
то равнище и екстремните 
природни събития. Изме-
ненията в климата основно 
се дължат на нарастващите 
парникови емисии, дължа-
щи се на човешката дейност.

Като цяло изменения-
та в климата са глобално 
предизвикателство. Спра-
вянето с проблема изисква 
решения, които са съгласу-
вани на международно рав-
нище и чрез международно 
сътрудничество, за да се 
насърчи преходът към ни-
ско-въглеродни икономики. 
Сред основните подцели е 
намерението да се интегри-
рат мерки за измененията 
в климата в националните 
политики, стратегии и пла-
ниране.

Цел 1 4: Опазване и 
устойчиво използване на 
океаните, моретата и мор-
ските ресурси

Световните океани с тех-
ните показатели – темпе-
ратура, химически състав, 
течения, живот, превръщат 
Земята в място, годно за 
обитаване от човечеството. 
В исторически аспект оке-
аните и моретата са били 
жизненоважни пътища за 
транспорт и търговия. Вни-
мателното управление на 
този съществен глобален 
ресурс е ключов белег на 
устойчивото бъдеще.  

Цел 1 5: Устойчиво упра-
вление на горите, борба с 
опустиняването, възпи-
ране и възстановяване на 
деградирането на почви-
те, възпиране на загубата 
на биологично разнообра-
зие 

Горите са от ключово 

значение за борбата с кли-
матичните изменения, за 
защитата на биологичното 
разнообразие. Необходимо 
е да се предприемат спешни 
и значими действия за на-
маляване на деградирането 
на естествените хабитати, 
да се спре загубата на био-
логично разнообразие и да 
се защити и възпрепятства 
изчезването на застрашени 
видове. Също така трябва 
да се мобилизира и същест-
вено да се увеличат финан-
совите ресурси за опазване 
и устойчиво използване на 
биологичното разнообра-
зие и екосистемите.

Цел 16 : Насърчаване 
на справедливи, мирни и 
включващи общества

Корупцията, подкупите, 
кражбите и укриването на 
данъци струват около US 
$1,26 трилиона за развива-
щите се страни ежегодно. 
Върховенството на закона 
и развитието са взаимос-
вързани и се поддържат 
като предоставят условия за 
устойчиво развитие на на-
ционално и международно 
равнище.

Основната подцел е да се 
намалят всички форми на 
насилие и свързани с него 
смъртни случаи навсякъде 
по света. Следва да се на-
сърчи върховенството на за-
кона на национално и меж-

 Да преобразим света

1 SDG (Sustainable Development Goals) - Работна група по Це-
лите за устойчивото развитие на ООН.

2 Формулирани са следните Цели за устойчиво развитие:
1.  Прекратяване на бедността във всичките й форми навсякъ-

де.
2. Прекратяване на глада, постигане на хранителна сигурност, 

подобряване на храненето и насърчаване на устойчивото земеде-
лие.

3. Осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благо-
състоянието за всички от всички възрастови групи.

4. Осигуряване на включващо и равностойно качествено обра-
зование и насърчаване на възможностите за всички за учене през 
целия живот.

5. Постигане на равенство на половете и овластяване на жените 
и момичетата.

6. Осигуряване на достъпност и устойчиво управление на води-
те и канализация за всички.

7. Осигуряване на достъпна, надеждна и модерна енергия за 
всички.

8. Насърчаване на устойчив и включващ икономически растеж, 
пълна и продуктивна заетост и достойна работа за всеки.

9. Изграждане на издръжлива инфраструктура, насърчаване на 
включващата и устойчива индустриализация и на иновациите.

10. Намаляване на неравенствата във и между страните.
11. Превръщане на градовете и човешките селища в безопасни 

и устойчиви места.
12. Осигуряване на устойчиви модели на производство и по-

требление.
13. Предприемане на спешни мерки за борба с климатичните 

промени и тяхното влияние.
14. Опазване и устойчива употреба на океаните, моретата и 

морските ресурси за устойчиво развитие.
15. Защита, възстановяване и насърчаване на устойчивата упо-

треба на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на гори-
те, борба с опустиняването, възпиране и обратимост на почвената 
ерозия и възпиране на загубата на биоразнообразието.

16. Насърчаване на мирните и включващи общества за устой-
чиво развитие, предоставяне на достъп до правосъдие за всички 
и изграждане на ефективни, отговорни и включващи институции 
на всички нива.

17. Укрепване на средствата за изпълнение и ревитализиране 
на глобалното партньорство за устойчиво развитие.

дународно равнище и да се 
гарантира еднакъв достъп 
до правосъдие за всички. 
Също така съществено след-
ва да се намалят равнищата 
на корупция и подкупи във 
всичките им форми. Инсти-
туциите на всички равнища 
трябва да бъдат ефективни 
и прозрачни.

Не на последно място по 
значение следва да се га-
рантира публичен достъп 
до информация и да се за-
щитят основните свободи в 
съответствие с национално-
то законодателство и меж-
дународните споразумения.

Д-р инж. Бойко Денчев

Като дългогодишен и 
активен член на FEANI, 
Федерацията на НТС в 
България трябва да даде 
своя принос в решава-
нето на тези амбициозни 
цели. Желателно е на-
ционалните и територи-
алните организации, в 
съответствие със своята 
специфика, при провеж-
дане на мероприятията 
си да популяризират Це-
лите на Програмата, а и 
да организират събития, 
посветени на конкретни 
цели и възможностите за 
постигането им у нас. 

Една от достойните за ува-
жение традиции във ФНТС е 
уважението към хората, дали 
своя принос както за разви-
тието на българската иконо-
мика, така и на Федерацията. 
НТС по транспорта е сред 
съюзите, почитащи своите 
ветерани и редовно отбеляз-
ващи техните юбилейни го-
дишнини. Пред февруари УС 
на НТС по транспорта орга-
низира честване на юбилеи 
на двама свои членове.

90-годишен юбилей от-
празнува Величко Филипов 
Величков. В приветствието 
към него се отбелязва: „Роден 
на 14.02.1929 г. в с. Петърч, 
Софийско, израснал в бедно 
семейство, ти доказа, че с 
упоритост, всеотдайност  
и трудолюбие човек може 
да достигне до висините на 
своите мечти…“ Юбиля-
рът е завършил ВНВУ „Васил 
Левски“, Висшия икономиче-
ски институт „Карл Маркс“ и 
Дипломатическа школа. Бил 
е дипломат и специалист  в 
Икономическата комисия на 
ООН за Европа в Женева, в 
Министерския съвет, в Се-
кретариата на Програмата 
за развитие на ООН /ПРО-
ОН/ в НЮ Йорк и посланик 
на България в САЩ. Като 

зам.-министър и първи зам.-
министър на транспорта и 
генерален  директор на „БГА-
Балкан“, той работи за раз-
витието на промишлеността, 
ведомствения транспорт и 
подобряване безопасността 
на движението, за повишава-
не ролята на авиацията. Под 
негово ръководство се обо-
собяват Авиокомпания „Бал-
кан“, Селскостопанската ави-
ация, РВД, летищата: София, 
Варна, Бургас, Пловдив, ИВТ и 
други структури, като самос-
тоятелни стопански единици.

В продължение на 20 го-
дини е редовен участник в 
съюзния живот на НТС по 
транспорта като експерт и 
член на Клуба на експерти-
те в транспорта. По случай 
юбилея, за приноса му за 
развитие на транспортната 
система на Република Бълга-
рия и на гражданската авиа-
ция, внедряването на съвре-
менни транспортни системи 
и технологии Величко Вели-
чков бе награден с „Плакет 
на ФНТС“.

Вторият юбиляр, когото 
НТС по транспорта тържест-
вено отбеляза, бе Бойчо 
Иванов Щерянов. Роден  на 
14.02.1939г. в борческия град 
Якоруда, той завършва висше 

образование в Московския 
автомобилно-пътен инсти-
тут. Работил в Завод 12 /ЗДБ 
„Средец“/, като конструктор 
и началник Прототипно-екс-
периментална база, той ор-
ганизира и активно участва в 
усвояването производство-
то на двигатели и мотокари –
област, в която България де-
сетки години през 20-ти век 
бе водеща страна в Европа 
и света. Десет години рабо-
ти като  зам.-министър на 
транспорта, където полага 
много усилия за развитието 
на транспортната система на 
страната. 

В поздравителния адрес 
до юбиляра колегите му от 
НТСТ са отбелязали: „Удо-
волствие за колективите на 
НТС по транспорта и негови-
те дружества е да ползваме 
съветите и твоите препоръ-
ки и предложения за успеш-
на научно-техническа дей-
ност и защита на интересите 
на нашите транспортни слу-
жители и ветерани.“

С решение на УС на ФНТС 
за заслуги във внедряване 
на техническия прогрес в 
транспорта Бойчо Щеря-
нов бе награден със „Златна 
значка на ФНТС“.

С уважение към ветераните

Участници в конкурса: 
- ученици в средни училища, без ограни-

чения на специалността;
- студенти (бакалавър, магистър), докто-

ранти и асистенти в български и европей-
ски университети; 

- млади предприемачи до 29 годишна 
възраст.
Всеки автор може да участва в конкурса 
индивидуално или в екип с една разработ-
ка;
Докладите трябва да бъдат написани на 
български език;
 Пълният текст на разработката следва 
да бъде до 10 стандартни номерирани 
компютърни страници, вкл. фигурите и 
таблиците;
 В текста да не се посочва името на ав-
тора;
 Участниците посочват личните си дан-
ни на отделна страница: име, презиме, фа-
милия; местоживеене; адрес за кореспон-
денция, телефон, мобилен телефон; e–mail;
име и адрес на средното и висше учили-
ще, факултет, форма на обучение (редовна, 
задочна), специалност,   фирма-длъжност, 
администрация – длъжност;
Разработката трябва да бъде подготвена 
за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 
297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен 
принтер с шрифт Times New Roman, 14 пунк-
та. Заглавието е с главни букви, центрирано 
и с удебелен шрифт. Изложението започва 
след три празни реда, като всеки абзац е с 1 
см отстъп и двустранно изравняване;
 Докладите се представят в два екзем-

пляра на хартиен носител  и по електро-
нен път на адрес: info@bgeconomist.bg; 
 Разработките се представят до 17 май 
2019 г. на адрес: гр. София 1000, ул. „Г.С. 
Раковски“ №108, Съюз на икономистите в 
България,   За конкурса „Млад икономист-
2018г.“.
 За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0877 
011 710; e-mail: info@bgeconomist.bg 
 Награди по конкурса: първо – учас-
тниците заели първо, второ и трето място 
в четирите категории   получават парична 
награда; второ – носителите на специална 
награда получават предметна или парична 
награда от отделни фирми и организации, 
съобразно връзката на разработката с тех-
ния предмет на дейност; трето – заелите 
призовите първо, второ и трето място, и 
специална награда от всяка категория учас-
тници получават грамота; четвърто –
на участниците придобили над 30 точки се 
присъжда сертификат за добро предста-
вяне в конкурса.

Церемонията по тържественото наг-
раждаване на участниците в конкурса 
„Млад икономист 2019г.“   ще се състои на 
8 юни 2019г. (събота), по повод Деня 
на икономиста, в София, зала 4, Нацио-
нален дом на науката на техниката, ул. 
„Г.С.Раковски” 108.

Условията за участие в конкурса и ано-
тация могат да бъдат намерени на интер-
нет страницата на СИБ: bgeconomists.bg

Съорганизатори на конкурса: Институт 
за икономически изследвания на БАН, Сто-
пански факултет на СУ „Кл. Охридски“

Национален конкурс Национален конкурс 
„Млад икономист 2019г.“„Млад икономист 2019г.“

УС на Съюза на икономистите в България обявява Петнадесети национален конкурс 
„Млад икономист 2019г. – гласът на младите за силна икономика” на тема: 

„Човешкият капитал и благоденствието на България“            
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       ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА 2018”
И

„МЛАД ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА 2018”
I. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Националния конкурс има право да участва всяко физическо лице, което в зависимост от 
съответната награда, отговаря на следните условия:

За наградата „Инженер на годината” – притежава документ за завършено висше 
техническо образование;

За наградата „Млад инженер на годината” – притежава документ за завършено висше тех-
ническо образование и е на възраст под 35 години.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ И СРОК НА ПОДАВАНЕ

1. Предложение за номиниране на кандидати за наградите в конкурса имат право да правят 
всички юридически лица.

2. Необходими документи за участие в конкурса:
 2.1. Мотивирано предложение от юридическото лице, предлагащо кандидата, подготве-

но в съответствие с критериите за оценка и с писмени доказателства в подкрепа на номинираната 
кандидатура.

 2.2. Формуляр с личните данни на кандидата, който съдържа трите му имена, адрес за ко-
респонденция, месторабота и длъжност, кратка трудова, творческа, професионално-инженерна, 
научна и обществена биография.

3. Срок и адрес за подаване на документите: 31. 05. 2019 г.

Адрес: 1000 София, ул. „Г.С.Раковски” № 108,
Федерация на научно-техническите съюзи в България, 
Направление „Обща организация и координация”.
Е-mail: m.antonov@fnts.bg; n.doncheva@fnts.bg
Информация за конкурса ще бъде качена на сайта на ФНТС: www.fnts.bg.

III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ НАГРАДИ
1. Обществена значимост на цялостната професионална (конструкторска, технологична, орга-

низационна, производствена) дейност;
2. Регистрирани изобретения и/или нововъведения;
3. Участие в реализиране на пазарни пробиви в резултат на внедряване на изобретения и/или 

нововъведения;
4. Създаване и оценка на нивото на нови продукти, изделия, услуги, сортове и нови енергийни 

източници;
5. Създаване и внедряване на нови технологични и производствени процеси;
6. Потвърдени икономически резултати от инженерната дейност;
7. Наличие на социални резултати от инженерната дейност.

IV. НАГРАДИ ЗА ПЪРВЕНЦИТЕ В КОНКУРСА
Комисия, назначена със заповед на Председателя на ФНТС, предлага за одобрение от ИБ на 

УС на ФНТС по един първенец в двете категории на Конкурса, на който се връчват съответните 
награди, както следва:

 За „ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА” – Плакет „Инженер на годината”, удостоверение и парична 
премия в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева.

 За „МЛАД ИНЖЕНЕР НА ГОДИНАТА” – Плакет „Млад инженер на годината”, удостоверение 
и парична премия в размер на 800 (осемстотин) лева.

види, че му се предлага нещо 
полезно.

Акцент в изказването на 
Евелина Васкова от ТО на НТС 
Враца бяха четири основ-
ни репера, на които, според 
нея, трябва да се опира дей-
ността на организациите –
Индустрия 4.0; Качество на 
образованието и обучението; 
Дуално обучение и Кариерно 
развитие на обучаемите. Тя 
насочи вниманието на ръко-
водството на ФНТС към Про-
грама „Интелект“, основна 
тема в която са образование-
то и обучението и подчерта, 
че се търсят партньори. 

Що се отнася до научно-
техническата информация тя 
изтъкна, че днес всички ко-
муникират в интернет прос-
транството, с което трябва 
да се съобразяваме. Много 
важно за една организация 
като ФНТС и нейните члено-
ве е да има обществено  при-
съствие, да работи активно с 
местната власт и да изграж-
да партньорство с фирмите 
от населеното място, като им 
помага да решават техните 
проблеми.

Инж. Светлин Вутов от ТО 
на НТС Враца добави, че през 
изминалата година са успе-
ли да разширят лиценза си с 
нови професии и да актуали-
зират всички учебни програ-
ми, с които работят. И понеже 
във Враца няма ВУЗ, те са на-
сочили усилията си към рабо-
та с ученици от гимназиите.

Инж. Надка Петранова 

предложи да се създаде ин-
формационна банка към 
ФНТС, която да разполага с 
актуализирани учебни про-
грами и да е в помощ на 
всички федеративни члено-
ве. Идеята бе подкрепена 
от инж. Куюмджиев, който 
допълни, че при обучението 
по програми се изисква от 
изпълнителите да участват с 
методология, която също се 
оценява, и предложи да се 
създаде база данни и за ме-
тодологии.

Представителката на ТО 
на НТС в Търговище, инж. 
Антоанета Иванова също 
сподели, че се стремят да 
работят с големите фирми 
в района, като са останали 
специалности с по-тежък ре-
жим на работа и опреснител-
ните курсове. Тя се спря на 
проблемите при издаването 
на Свидетелства за правос-
пособност, което предизви-
ка дискусия по темата. Инж. 
Иванова също подкрепи 
идеята за създаване на база 
данни с учебните програми.

Инженер Дамчо Дамов от 
ТО на НТС Дупница изтъкна, 
че независимо от желание-
то им, професионалното 
обучение все още си остава 
проблем. Трудно набират 
лица над 18 години, които да 
искат да повишават квали-
фикацията си. Затова са на-
сочили усилията си към обу-
чението на деца – създали 
са школа по английски език, 
за която са осигурени добри 
програми и добри препода-
ватели и са обучили над 120 
деца. Съвместно с Югозапа-
ден университет са подели 
инициатива да създадат кръ-
жок по приложна роботика 
и в момента подбират деца 
с интереси в тази област за 
включване в заниманията.

Зам.-председателят на 
ФНТС, инж. Лилия Смедар-
чина, отбеляза, че много от 
сдруженията са се насочили 
към обучение на по-млади 
хора и ученици, и предложи 
да се направи опит в непро-
фесионалните гимназии да 
се организира обучение по 
различни професии. За целта 
да се потърси и съдействие-
то на МОН за финансиране, а 
също така може да се опре-
делят и такси за заинтересо-
ваните ученици.

Проф. Иван Ячев също 
подчерта, че работата с уче-
ниците е най-важното на-
правление, в което може да 
се направи много. Съюзите 
трябва да работят по-активно 

вуващите документи по по-
вод изпирането на „мръсни 
пари“. Тя обясни как трябва 
да се попълва декларация-
та за истински собственик, 
което трябва да стане до 
31.05.2019г. Целта на тези 
декларации е да се стигне 
до физическото лице, соб-
ственик на юридическото 
лице. Поради спецификата 
на структурите във ФНТС бе 
решено ръководството да 
подготви материал, който  
ще бъде изпратен на всички 
членове, които да го адап-
тират към техните изисква-
ния. Юристката се спря и на 
начините за наблюдение на 
съмнителни действия и под-

черта, че винаги трябва да 
се прави оценка на риска. 
По нататък бяха разгледани 
изискванията за създава-
не на вътрешни правила за 
предпазване от изпиране 
на пари, които трябва да се 
актуализират и приемат. Въ-
трешните правила би тряб-
вало да се подадат в ДАНС 
до 12 май  2019г. Целта е да 
се стигне до физическото 
лице, което може да се обла-
годетелства при определени 
обстоятелства.

Главната счетоводителка 
на ФНТС, Лилия Иванова, се 
спря на някои нови моменти  
и промени в закона за счето-
водната дейност на юриди-
ческите лица с нестопанска 
цел, влизащи в сила за 2019г. 
Отпада изискването за печат 
и подпис на отчетните доку-
менти, като се вписват само 
имената на представлява-
щия и съставителя на доку-
мента. Обърна внимание и 
на необходимостта да се пуб-
ликуват годишните отчети до 
31 юни  и подчерта, че край-
ният срок за пререгистрация 
на ЮЛНСЦ е декември 2020г. 

Госпожа Иванова се спря и 
на някои новости в Закона за 
корпоративното и подоход-
но облагане. Друг момент е, 
че от 2019 година водещи ще 
бъдат националните стан-
дарти, като за ЮЛНСЦ е Стан-
дарт №9.

Освен че бяха коменти-
рани новите промени, г-жа 
Иванова подчерта, че те ще 
се уточняват, и в бъдеще, в 
потока на оперативната дей-
ност през годината членове-
те на ФНТС ще бъдат свое-
временно информирани.

И тази година Национал-
ното съвещание на ФНТС 
обогати присъстващите със 
споделения опит, с дискуси-
ите по актуалните проблеми 
и предстоящите задачи и с 
практическите насоки по от-
ношение на организацион-
ната и счетоводна дейност. 
Участниците в съвещанието 
отбелязаха, че е необходи-
мо включването на повече 
представители на друже-
ствата, членове на ФНТС, в 
следващи подобни събития.

за професионално ориенти-
ране на децата към техниката 
и техническите професии.

Инж. Неделчо Вичев от 
ТО на НТС Варна отбеляза, 
че и техните усилия са насо-
чени основно към младите 
хора. За развитие у децата 
на бизнес умения те са съз-
дали учебно-тренировъчна 
фирма „За бъдещето – НТС“ 
ООД, която е класирана на 
второ място на XXI Панаир 
на учебните предприятия 
„Млад предприемач“ в Плов-
див. Сподели, че са канди-
датствали по Програмата 
Хоризонт 2020, и участват в 
рамкови програми по еко-
логия. Включили са се в про-
ект за анализиране на въз-
можностите за удължаване  
жизнения цикъл на голямо 
производствено оборудване 
в ТЕЦ „Варна“ заедно с още 
22 партньори от страната и 
чужбина.  

Д-р инж. Кремена Де-
делянова от НТС по минно 
дело, геология и металургия 
насочи вниманието на при-
състващите към Кръговата 
икономика, по която ЕС ра-
боти от 1985 г., а в България 
тези идеи едва сега навли-
зат. Тя даде примери с бъл-
гарски предприятия, които 
вече внедряват принципите 
на Кръговата икономика, и 
с които може да се направи 
добро партньорство. Инж. 
Деделянова съобщи, че доц. 
Никола Добрев от КЦМ Плов-
див, е поканил и ФНТС, съв-
местно с държавни и общин-
ски структури, да работят за 
разработване на програми в 
тази насока.

Директорът на Центъра 
за професионално обучение 
към ФНТС, Светлана Колева, 
запозна присъстващите с 
работата по съвместния про-
ект с Община Копривщица. 
Тя подчерта, че проектът е 
със социална насоченост и, 
че освен обучение, участни-
ците в него ще имат заетост 
една година. За обучението 
са били ангажирани трима 
преподаватели и един пси-
холог, а проектът е реализи-
ран в тясно сътрудничество 
с НТС по текстил, облекло и 
кожи. 

Първият ден на Нацио-
налното съвещание завърши 
с обобщение на направените 
предложения.

На организационни въ-
проси бе посветен вторият 
ден на Съвещанието. Рада 
Дамова, юрист на ФНТС, 
направи анализ на същест-

Национално...
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Програма „Ти и Lidl за по-добър жи-
вот“ финансира проект на Регионално-
то сдружение на научно-техническите 
съюзи за оборудване на „Демонстра-
ционен кабинет по физика и химия в 
Смолян“.

Финансирането по програмата е в 
размер на 8000 лева, а със собствени 
средства на НТС се провеждат пътува-

щи посещения на лабораторията в на-
селени места извън Смолян.

Всички ученици от Смолян са пока-
нени да посетят лабораторията и чрез 
личен опит да се докоснат до магиче-
ския свят на науките физика и химия.

Стартира и извънкласна школа „Ма-
гическа наука“ в Дома на техниката в 
Смолян.

Проектът се осъ-
ществява благодаре-
ние на най-голямата 
социално отговорна инициатива на 
Лидл България „Ти и Lidl за по-добър 
живот“, в партньорство с Фондация „Ра-
ботилница за граждански инициативи“ 
и Български дарителски форум.

По http://nts-sm.org/blog/ 

В Смолян изпълняват проект с lidl 

На 31 януари в Дома на 
науката и техниката в Плов-
див се проведе четвъртия 
по ред Научно-технически се 
минар на тема „Ефективно и 
икономично използване на 
енергията в промишлеността 
и бита“.

Семинарът беше органи-
зиран и проведен в Дома на 
науката и техниката в Плов-
див от Сдружение с несто-
панска цел „Териториална 
организация на НТС с ДНТ-
Пловдив“, чрез Научно тех-
ническите съюзи на Енерге-
тиците, по Машиностроене и 
по Електроника, електротех-
ника и съобщения в Пловдив.

Съорганизатори на семи-
нара са ЕВН България,ТУ Со-
фия,  Технически факултет  на 
УХТ Плодив, Камара на инста-
латорите в България и Пло-
вдивска енергийна агенция. 

В семинара взеха участие 
представители на Министер-
ство на регионалното раз-
витие и благоустройството, 
Агенция за устойчиво енер-
гийно развитие, Областна 
администрация Пловдив, 
Община Пловдив, Асоциация 
на енергийните оценители, 

Софийската енергийна аген-
ция Софена, Камарата на ин-
женерите в инвестиционно-
то проектиране, проектанти, 
инсталатори и еколози, общо 
седемдесет и шест участника.

Семинарът се проведе с 
медийната подкрепа на вест-
ник Марица. 

След откриването на се-
минара от доц.д-р.Светозар 
Нейков, председател на УС 
на ТО на НТС с ДНТ-Пловдив, 
приветствие към участни-
ците, от името на областния 
управител, господин Здравко 
Димитров, поднесе маг.инж. 
Митко Стойчев главен екс-
перт.    

Tематичните направле-
ния на семинара бяха свър-
зани с възможностите за при-
лагане на практиески мерки 
за ефективно и икономично 
изпозване на енергийните 
ресурси. В част от докладите 
бяха разгледани въпроси, ка-
саещи използване на възоб-
новяеми енергийни източни-
ци в промишлеността и бита, 
изпълнение на стандарта за 
сгради с близко до нулево 
потребление на енергия, как-
то и сертифициране на сгра-

ди според изисквания-
та на международните 
стандарти.

Съгласно програ-
мата докладите бяха 
представени в два 
тематично свързани 
панела. В първия па-
нел, воден от проф.д-р 
инж. Иван Янчев от УХТ 
Пловдив и председател 
на УС на Регионален 
съюз по машинострое-
не Пловдив, темата „Техноло-
гия и икономично използване 
на енергия“  бе разгледана в 7 
доклада.  

Вторият панел – „Енергий-
на ефективност в урбанизир-
ни територии“,  с модератор 
маг. инж.Мирко Угринов МБА, 
преседател на Териториал-
ния научно технически съюз 
на енергетиците – Пловдив  
включваше 9 доклада.

Предвид конкретните 
тълкования и разяснения на 
нормативната база в Бълга-
рия, представените доклади 
по време на семинара бяха 
изслушани с много голям ин-
терес и сеочертаха няколко 
акцента:.

ЕС определя минимални 

стандарти за енергийна ефек-
тивност и правила за сер-
тифициране, етикетиране и 
екопроектиране на продукти, 
услуги и инфраструктура. 

Мерките за повишаване на 
енергийната ефективност все 
по-често се разглеждат като 
средство не само за постигане 
на устойчиви енергийни дос-
тавки и намаляване на емиси-
ите на парникови газове,  но и 
за увеличаване на конкурен-
тоспособността на европей-
ските икономики.

Ефективното и икономично 
използване на енергията  е от 
голямо значение за страната.

Участниците в семина-
ра отчитат важната роля на 
енергийната ефективност за 
намаляване на разходите на 

енергийни ресурси във всич-
ки области.

Положително бе, че в мно-
го от докладите в семинара 
беше споделен опит от прак-
тиката.

Разгледани бяха въпроси 
на проектирането, изработва-
нето на уреди за общо полз-
ване, агрегати за индустрията, 
материали  за строителството, 
изграждане на сгради според 
изискванията за постигане на 
разходи на енергия близки до 
нулево потребление, възоб-
новяеми енергийни източни-
ци, соларни системи, обуче-
ние, правила за  сертифицира-
не на сгради.

Маг. инж. Мирко Угринов МБА,
засл. деятел на ФНТС

 

И в Пловдив обсъждат енергийните проблеми И в Пловдив обсъждат енергийните проблеми 

Рада Томова, 
вляво, юрист на 
ФНТС, запознава 
участниците с 
новите законови 
изисквания. 
До нея инж. Лилия 
Смедарчина, зам.-
председател и
 инж. Марин Анто-
нов, главен секре-
тар на ФНТС  

Една от най-актуалните и проблемни теми 
е тази за енергията. Видове енергия, начини 
на добиване и тясната връзка с екологичните 
проблеми на съвремието наистина я правят 
много важна за съществуването на съвремен-
ното общество. Всичко това про-
вокира НТС по минно дело, геоло-
гия и металургия, ФНТС и Клубът 
на експертите към НТС по МДГМ 
да орган изират кръгла маса н а 
тема „Енергетиката на България“.
Откривайки срещата, инж. Щерьо 
Щерев, зам.-председател на Съюза 
подчерта сериозността на темата 
и представи първият лектор, Боян 
Рашев от консултантска компания 
denkstatt  (Денкщат), който под 
интригуващото название „Европа 
се проваля за електрификацията“ 
направи критичен анализ на енер-
гийната политика на Европейския съюз. Презентацията  
предизвика поредица от въпроси, които доказват значи-
мостта на темата. 

Енергията – възможности и Енергията – възможности и 
перспективиперспективи

Всъщност и останалите теми: „Газов хъб 
Балкан - възможен ли е?“ на инж. Христо Ка-
занджиев; „Необходимост от формиране на 
национално-отговорна политика в електро-
производството на база собствени ресур-
си“ на инж. Иван Арсениев и „Въглеродният 
диоксид и климатът“ на инж. Щеръо Щерев 
бяха последвани от редица въпроси. Така в 
дискусията в края на кръглата маса изкрис-
тализираха не малко идеи и предложения, 

които, обобщени от екипа на НТС по МДГМ, ще бъдат 
предоставени на заинтересованите органи в страната. 
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Период

Лозенец
двустаен, 106 м2 
етаж 3, 2 спални, 
2 бани, 2  тераси

Първа линия

1 юни -15 юли
150,00 лв/ден

37,5 лв на човек

Пакети:

Понеделник-четвъртък 500,00 лв

Петък - неделя; 450,00 лв

Понеделник- неделя 900,00 лв

16 юли - 2 септември
200,00 лв/ден

50 лв на човек

Пакети:

Понеделник - четвъртък 700,00 лв

Петък - неделя; 600,00 лв

Понеделник- неделя 1200,00 лв

2 септември -
16 септември

150,00 лв/ден
37,5 лв на човек

Пакети:

Понеделник - четвъртък 500,00 лв

Петък - неделя; 450,00 лв

Понеделник- неделя 900,00 лв

17 септември – 01 юни
100,00 лв/ден

25 лв на човек

Пакети:

Понеделник - четвъртък 350,00 лв

Петък - неделя 300,00 лв

Понеделник- неделя 600,00 лв

УС на ФНТС предлага на вашето внимание възможности за почивка 
в с. Лозенец, община Царево и в къмпинг Градина 

(между Черноморец  и Созопол).

За контакти: 
тел.02 987 7230; 
GSM  087 870 3669; 
e-mail: m.antonov@fnts.bg 
Федерация на научно-техническите съюзи в България, 1000 София, ул. Г.С. Раковски 108

ЗА ВАШАТА ПОЧИВКАЗА ВАШАТА ПОЧИВКА

http://fnts.bg/  

ЗА ВАШАТА ПОЧИВКАЗА ВАШАТА ПОЧИВКА
Период

Градина
тристаен – 80 м2 
етаж 4, 2 спални, 

2 бани, тераса
Първа линия

1 юни -15 юли
100,00 лв/ден 
25 лв на човек

Пакети:

Понеделник-четвъртък 350,00 лв

Петък - неделя; 300,00 лв

Понеделник- неделя 600,00 лв

16 юли - 2 септември
150,00 лв/ден

37,5 лв на човек

Пакети:

Понеделник - четвъртък 500,00 лв

Петък - неделя; 450,00 лв

Понеделник- неделя 900,00 лв

2 септември -
16 септември

100,00 лв/ден
25 лв на човек

Пакети:

Понеделник - четвъртък 350,00 лв

Петък - неделя; 300,00 лв

Понеделник- неделя 600,00 лв

17 септември – 01 юни
70,00 лв/ден

17,5 лв на човек

Пакети:

Понеделник - четвъртък 250,00 лв

Петък - неделя 200,00 лв

Понеделник- неделя 400,00 лв

http://fnts.bg/  

За членове на ФНТС 20% отстъпка

За контакти: 
тел.02 987 7230; 

GSM  087 870 3669; 
e-mail: m.antonov@fnts.bg 

Федерация на научно-техническите съюзи в България, 1000 София, ул. Г.С. Раковски 108

до 1985г. във ВМЕИ-София 
(днес ТУ София). Дълги годи-
ни е заместник ръководител 
на Научно-изследователския 
сектор (НИС) към ВУЗ-а.

Основни области на на-
учна и преподавателска дей-
ност: термични и ядрени 
електроцентрали, топло и яд-
рена енергетика, икономика 
на енергетиката. Трудно е да 
се изброят обектите от енер-
гетиката, в чието създаване 
проф. Батов е участвал. Осно-
воположник е на ново науч-
но направление в областта на 
топлофикационните системи 
у нас. Автор и съавтор е на 
повече от 80 научни статии, 7 
учебни издания и 6 регистри-
рани изобретения в областта 
на топлоенергетиката и то-
плоснабдителните системи. 
Участва в редица междуна-
родни проекти, като „Нама-
ление на вредните емисии в 
Средна и Източна Европа при 
производството на електро-
енергия в термичните елек-
троцентрали“, „Изследвания 
във връзка с икономии на то-
плина при топлоснабдител-
ни системи за отоплителни и 
промишлени цели“ и др. Дъл-
ги години е постоянен зам. 
председател на Българския 
национален комитет към Све-
товния енергиен съвет, със 
седалище в Лондон, член на 
Научния съвет на оператори-
те на големите електроцен-
трали в Европа, със седалище 
в град Есен (Германия), на Съ-
вета на Форума на енергиите 
на бъдещето със седалище 
в Берлин, член на Съюза на 
европейските топлофика-
ционни енергосистеми (със 
седалище в Брюксел), член 
на Сдружение на енергопо-
требителите в Германия, със 
седалище в Кьолн.

Член-основател на На-
учно-техническия съюз на 
енергетиците в България, на 
който дълги години е пред-
седател, проф. Симеон Батов 
бе последният жив член на 
БИАД. Създател и дългогоди-
шен председател на органи-
зирания от НТСЕ „Енергиен 
форум“. Носител на много 
отличия на ФНТС, през 2003г. 
е избран за почетен член на 
Федерацията на научно-тех-
ническите съюзи в България.

Към наградите му ще до-
бавим и Орден „Кирил и Ме-
тоди“ - първа степен (1971г.), 
Орден „Червено знаме на 
труда“, (1976г.), „Заслужил де-
ятел на техниката“, (1984г.), 
Почетен медал на ТУ-София 
за особени заслуги към нау-
ката и обществото, Почетен 
член на Ядреното дружество 
в България. По случай 80-го-
дишнината му през 2002 го-
дина, със специален Указ на 
Президента на Република 
България, за изключителни  

заслуги в научно-техниче-
ската и обществена дейност 
е награден с най-високото 
отличие на Републиката – 
орден „Стара планина“.

Проф. Батов бе емблема-
тичен с ведрото си чувство 
за хумор, с позитивизма и 
енергичността си. Член на 
ФНТС почти 70 години той 
винаги е живял с проблеми-
те на Федерацията. Ще за-
вършим този спомен-поклон 
пред проф. Батов с финала 
на едно негово интервю, да-
дено за в. Наука и общество 
през 2013 година:  

„…Как оценявате място-
то на ФНТС днес? Според вас 
различно ли е от това в оне-
зи минали години?

- Много се измени поло-
жението след преминаване-
то към пазарна икономика. 
Много хора започнаха да 
гонят само интереса. Нека 
си говорим откровено. Отно-
шението между хората беше 
по-друго преди, някак по-
почтено. Нямаше я тази бор-
ба за печалба и това надлъг-
ване. За съжаление в днешно 
време хората се ръководят 
от други ценности… Болно 
ми е за времето, което наста-
на. Много се измени светът...
Жал ми е...

- Съществува един ще-
котлив въпрос, свързан с жи-
вота на Федерацията. Като 
че ли има едно неразбиране 
на необходимостта от обе-
динение на съюзите? В тази 
връзка, какъв съвет бихте 
дали по отношение на бъде-
щето развитие на ФНТС?

- Аз съм определено за 
действия в тази насока. Об-
щите усилия биха промени-
ли много неща. Точно този 
изгубен принцип на взаимо-
действие между съюзите е 
необходимо да се поднови. 
Затова ще помогнат по-чести 
събирания и най-вече обща-
та идея за общото по-добро. 
Това е начинът. Проблемът 
е, че я няма идеята за по-до-
брото общо бъдеще. Затова 
сме на такова дередже. Дори 
ако погледнем и по-общо – 
такава е и ситуацията на са-
мата държава. Защитават се 
личните интереси, а не тези 
на България. Гонят се парите 
и се играе с фалшиви карти. 
„O tempora, o mores!” - О, вре-
мена! О, нрави!

Но Федерацията трябва да 
продължи напред. Тя е орга-
низация, която дава насоки, 
дава поглед върху развитие-
то на науката и техниката. 
Толкова ценни специалисти в 
своята си сфера работят тук. 
И според мен, днес е много 
важно да се борим за консо-
лидирането на Федерацията.“

Светла му памет!

Роден на 12.05.1922г. в 
Кюстендил, Симеон Батов за-
вършва ВТУ в град Грац, Ав-
стрия. Специализира енер-
гетика в Московския енерге-
тичен институт. Професио-
налната си дейност започва 
в Локомотивния завод в Со-
фия (1944 - 1945г.).

Асистент по парни двига-
тели и котли от 1948 г. През 
1961 г. защитава докторска 
дисертация, през 1963г. става 
доцент, а от 1965г. професор 
и ръководител на катедра 
„Топло и ядрена енергетика“ 

Спомен за ветерана
На 29 януари 2019г. ни напусна проф. д-р инж. Симеон Георгиев Батов

Първият за годината Клуб 
САИ, една традицион-
на за Съюза по автома-

тика и информатика „Джон 
Атанасов“ форма за срещи и 
дискусии по актуални теми, 
бе посветен на партньор-
ството между ВУЗ и бизнеса. 
При откриването, проф. Коста 
Бошнаков, председател на УС 
на САИ, поздрави членове на 
Съюза, навършили кръгли го-
дишнини и връчи членски кар-

ти за САИ на двама китайски 
научни работници. След като 
запозна присъстващите с те-
мите на Клуб САИ за полугоди-
ето, проф. Бошнаков даде ду-
мата на колегите от ТУ София 
и филиала му в Пловдив, кои-
то представиха пред присъст-
ващите две нови лаборатории 
по „Роботика и автоматика“, 
създадени със съдействието 
на Българска инженерингова 
компания „Ехнатон“, партньор 

Наука и бизнес – двете страни 
на едно цяло

Доц. Никола Шакев представя възможностите 
на Лабораторията в Пловдив

за България на Ми-
цубиши. И двете 
са сред най-съвре-

менните в тези висши учебни 
заведения. Дисциплините, чи-
ето изучаване ще подпомог-
нат новите лаборатории са: 
Сервозадвижване и управле-
ние на роботи; Програмиране 
на роботи и робототехнически 
средства; Информационно 
сензорни системи в роботи-
ката; Логическо управление; 
Техническо зрение; Изкуствен 
интелект и роботика; Авто-
матизирани производствени 
системи. Те ще послужат и за 

научноизследователска база 
при разработване на докто-
рантури. Двете лаборатории 
бяха представени от д-р Вла-
димир Христов и доц. Нико-
ла Шакев. Презентациите им 
може да видите на http://www.
sai.bg/. Създаването на двете 
лаборатории е предшествано 
от подготовка на преподава-
телите, които са били на обу-
чение в Краков, Полша, къде-
то е централата на Мицубиши 
за ЕВропа. На практика там са 
били и студенти по съответни-
те специалности. 

Придобивките вече са 

Съюзът по хранителна 
промишленост е сред съюзи-
те, които активно се включ-
ват в националните изложе-
ния, свързани с предмета му 
на дейност – хранителната и 
питейна индустрия на Бълга-
рия. И тази година, по време 
на участието си в междуна-
родните изложения Фудтех, 
Винария и Агра на Пловдив-
ския панаир, Съюзът орга-
низира станалата вече тра-
диция Национална научно-
практическа  конференция 
с международно участие на 
тема „Актуални проблеми 
на хранително- вкусовата 
индустрия според най-съ-
временните изисквания на 
българската  и Европейска 
нормативна уредба“. Парт-
ньори на СХП бяха Българ-
ска агенция по безопасност 
на храните и ФНТС. Интерес 
към Конференцията бе про-
явен и от Министерство на 
здравеопазването, което бе 
представено от проф. д-р 
Веселка Дулева, Национален 
консултант по хранене и ди-
ететика към МЗ, началник 
отдел „Храни и хранене“ към 
НЦОЗА, представи-
тел на България в 
СЗО по „Хранене и 
хранителна полити-
ка“ и д-р Нелия Ми-
кушинска, началник 
отдел „Опазване на 
общественото здра-
ве“. 

Събитието бе от-
крито от проф. д-р 
Георги Сомов, пред-
седателят на РНТС 
по хранителна про-

мишленост в Пловдив, който 
поздрави Съюза по храни-
телна промишленост за съз-
дадената вече традиция вся-
ка година по време на изло-
женията Фудтех, Винария и 
Агра на Пловдивския панаир  
да провежда тази конферен-
ция, на която присъстващите 
да се информират за ново-
стите в системата на храни-
телната индустрия. „Особено 
е приятно – продължи проф. 
Сомов – когато виждаме в 
залата толкова млади хора 
и аз мисля, че те са бъдещи-
те последователи за раз-
витието на хранителната 
индустрия у нас.“ Той изрази 
убеденост, че това събитие 
ще продължи и в бъдеще 
като една успешна и полезна 
традиция.

Богатата програма, наси-
тена с теми, посветени на ак-
туалните проблеми на отра-
съла завладя вниманието на 
аудиторията. И с основание 
– докладчиците разгледаха 
теми като добавките в храни 
и съвременните законода-
телни изисквания за тяхното 
регулиране. Разгледани бяха 

основните европейски нор-
мативи, уреждащи работата 
на отрасъла. Внимание бе 
обърнато на актуалната тема 
за биологично производство 
на храни и регламентиращо-
то го законодателство. Инте-
рес предизвика презентаци-
ята за  био-базираните ядив-
ни покрития, както и новите 
Утвърдени стандарти за мес-
ни продукти „Стара Планина“. 

В Конференция взеха  
участие  около 130  предста-
вители на фирми от бранша, 
млади научни работници от 
научните институти в стра-
ната и чужбина, от сродни 
организации на СХП в Евро-
па , много студенти от Уни-
верситета по хранителни 
технологии  в Пловдив, уче-
ници от техникумите по ХВП 
и туризъм и др. Повече от 80 
% от присъстващите на кон-
ференцията бяха младежи до 
35 годишна възраст.

По традиция Конферен-
цията завърши с дискусия по 
разгледаните теми, ръково-
дена от проф. д-р Йордан Го-
гов, експерт по безопасност 
на храните.

ННаучно-техническият съюз 
по строителство а България 
и Федерацията и научно-

техническите съюзи, съвместно с 
Българската асоциация на архи-
тектите и инженерите - консул-
танти, организираха Кръгла маса 
на тема „ Проблеми на контрола 
на качеството на изкопните и на-
сипни работи“

При откриването акад. Ячко 
Иванов, председател на НТС по 
строителство, подчерта голямото 
значение на инфраструктурно-
то строителство и важността на 
партньорството между всички 
професии, заети в него. 

В първата презентация доц 
Чавдар Колев, автор на книгата 
„Защо има вълни по нашите ма-
гистрали“, с много примери и от-
правки към историята на пътното 
строителство разгледа основните 
проблеми при извършването на 
изкопни работи и подготовката на 
основата за пътищата и сградното 
строителство.

Презентацията му предизвика 
много въпроси и коментари. Пред-
седателят на САБ арх. Георги Бака-
лов също подчерта важността на 
екипността в работата – инженери 
и архитекти. Изтъкна и необходи-
мостта от навременен предвари-

телен, а не последващ  контрол и 
необходимостта от императивни, 
а не тълкувателни закони.

Коментирано бе, че днес при 
строителните работи се губи лич-
ната отговорност. Поставен бе и 
въпросът за заплащането на про-
ектантите, които всъщност носят 
отговорността наравно с изпъл-
нителите. Хо отношение на ка-
дрите, бе казано, че трябва да се 
използва повече интелектуалния 
потенциал на по-старите специа-
листи и експерти, които може да 
са много полезни със своя опит за 
издигане качеството на строител-
ството изобщо.

Разгледани бяха и темите за 
съвременните технологии и при-
носът им за качеството на зем-
ните работи и бяха представени 
стандартите в тази област.

Презентациите и дискусиите по 
тях изпълниха целта на Форума да 
събере на едно място ключови фи-
гури от строителния бизнес, дър-
жавните институции, професио-
налните браншови организации и 
др., за да се проведе градивен диа-
лог по проблемите на контрола на 
качеството при изпълнението на 
изкопните и насипни работи.

Участие в кръглата маса взеха 
представители на МРРБ, МТИТС, 
Камарата на строителите в Бъл-
гария, Дирекцията за национален 
строителен контрол, Камарата на 
инженерите в инвестиционното 
проектиране, Камарата на архи-
тектите в България, Съюза на ар-
хитектите в България, общински 
администрации, УАСГ, ВСУ „JI. Ка-
раведов“, ВТУ „Т. Каблешков“, МГУ 
„Св. Иван Рилски“, ВСУ „Ч. Храбър“, 
РУ „Д. Кънчев“, ЕПУ, НКСВ, Българ-
ска асоциация по управление на 
проекти в строителството, и др.

Да се отговори на грижите Да се отговори на грижите 
на държаватана държавата

Традиционни са връзките 
между ДНТ Софийски регион и 
Регионалното управление на об-
разованието  София регион. За 
поредна година Зала 4 на ДНТ 
стана домакин на работно съве-
щание на всички директори на 
училища от Софийски регион. 
При откриването на събранието 
госпожа Росица Иванова, начал-
ник на Регионално управление 
на образованието - София регион 
към МОН благодари на ДНТ Со-
фийски регион за партньорството 
и изтъкна, че взаимната им дълго-
годишната дейност има много из-
мерения и се надява и в бъдеще 
това партньорство да продължи.

Основна тема, която разгледа 
събранието бе работата по об-
хващане и задържане на децата в 
задължителна училищна възраст 
в училищата, както и състояние-
то на присъствието на учениците 
в клас. Като каза, че Софийска об-
ласт е на предпоследно място по 
успеваемост, Росица Иванова из-
тъкна, че учителите трябва да от-
говорят на грижите на държавата 

за образованието с по усърдна 
работа. Завишеният за тази годи-
на бюджет на 4 млрд. лв. трябва 
да бъде оползотворен в името 
на децата на България и тяхното 
образование. Със загриженост 
тя информира, че в региона в 
22 училища има над 30% отсъст-
ващи, а в 35 числото на непри-
състващите е над 55%. В новата 
стратегия на МОН, подчерта тя, е 
заложен нов акцент – да се кон-
тролира ежедневното присъст-
вие на учениците и да се повиши 
ефективността на учителската 
дейност по привличане и завръ-
щане на децата в училище.

Обсъден бе и проблемът за 
държавния план-прием на уче-
ници за тази година. Разгледани 
бяха и други актуални пробле-
ми на образованието в региона, 
като присъстващите със загри-
женост коментираха изнесените 
данни и споделиха опит и про-
блеми при преодоляването на 
негативните тенденции в сред-
ното образование.

Академик Ячко Иванов 
открива кръглата маса

ррррррррррррр

включени в учебния процес, 
но освен студенти, в тях могат 
да се провеждат курсове за 
квалификация на специали-
стите от индустриални парт-
ньори на Ехнатон. Илиана 
Айвазова, търговски мени-
джър в Ехнатон, сподели пред 
участниците в Клуба ползите 
за двете страни от партньор-
ството бизнес-наука и изрази 
убеждението си, че новите 
лаборатории ще са добра база 
не само за обучение на сту-
дентите, но и ще им позволят 
да развият творческите си 
умения в създаването на нови 
програми, които да отговорят 
на съвременните тенденции 
за доближаване на робото-
техниката по-близо до човека.

Много от присъстващите 
взеха участие в последвалата 
дискусия и обсъждане на ак-
туални теми, провокирани от 
представянията. Интересно 
бе предложението да се об-
съди на следваща сбирка на 
Клуба и въпросът за взаимо-
действието между средното 
професионално образование, 
което подготвя бъдещите сту-
денти и бизнеса.  

За настоящето и бъдещето на храните Без вълни по 
магистралите
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Ще ми повярва ли някой, 
че беше време, когато про-
изводството на електрон-
ни калкулатори „Елка” 
постави България на чет-
върто място в света след 
Англия, Италия и САЩ! Още 
повече не е за вярване, че 
експортът на масово про-
извежданата електронна 
продукция достигна до 89% 
от общия обем на произ-
водството на главните 
предприятия. А заводи с 
капитални вложения от 
по 25-30 млн. щ. д. се изпла-
щаха само за 8 месеца от 
пускането им в действие с 
много голяма последваща 
възвращаемост!

Създатели на първия се-
риен български калкулатор 
„Елка 6521” през далечните 
1964-1965 години са инже-
нерите-изобретатели Стефан 
Христов Ангелов, Любомир 
Йорданов Антонов и Петър 
Атанасов Попов. За тях днес 
малцина знаят, други не са и 
чували имената им. Още по-
малко читатели ще повярват, 
че българският калкулатор с 
оригиналните си технически 
решения и богати възмож-
ности значително превъз-
хождаше чуждестранните об-
разци: за пръв път бяха въве-
дени операциите извличане 
на корен квадратен, закръг-
ляване на резултати, подреж-
дане на събираеми по първо-
то от тях, адресно избиране 
на регистрите, възможност за 
получаване на три независи-
ми суми и др.

По онова време електрон-
ни калкулатори имаше в Ан-
глия, Италия, Япония и САЩ. 
Английската ANITA се смята-
ше за върхово постижение на 
техниката – първият й обра-
зец и днес е изложен в Лон-
донския научен музей. 

А нашият калкулатор бе 
показан в началото на май 
1965 г. на изложбата в Мос-
ква. Там демонстрациите 
били смайващи: интерес 
проявяват германските кон-
структори – те имат традиции 
в приборостроенето; итали-
анските – започват спор за 
индикацията, а един фран-
цузин изразил възторга си с 
дълбок поклон!... 

Електронният калкулатор 
„Елка 6521” е разработен в 
Института по математика към 
БАН на основата на четири 
български изобретения и си 
завоюва висок престиж на 

Забравени Бг постижения

международния пазар – още 
от 60-те години България бе 
една от страните с най-голям 
експорт на глава от населе-
нието на електронноизчи-
слителна техника. Цели осем 
години „Елка-та” не слезе от 
конвейера, а нейните съз-
датели, инженерите  Стефан 
Ангелов, Любомир Антонов 
и Петър Попов са удостоени 
през 1966 г. с престижната 
Димитровска награда.

Кои са те?
Инженер Стефан Ангелов 

(18.2.1929 -13.4.2007) работи 
като старши научен сътруд-
ник и заместник-директор 
на Централния институт за 
изчислителна техника (1963-
1975). Той е главен конструк-
тор и ръководител на творче-
ския колектив. Инж. Ангелов 
е съставил алгоритмите за 
основните операции в пери-
ода от октомври до декември 
1964г. – целта му била да се 
постигне максимална ико-
номия на елементи! Той има 
творчески принос и в разра-
ботването по-късно и внед-
ряването на единната серия 
големи електронно-изчис-
лителни машини ЕС 1020 за 
страните от бившия СИВ.

На въпроса – какво го е 
стимулирало в работата? – 
отговаряше:

- Преди всичко удовлет-
ворението от постигнатия 
резултат... Създаването на 
калкулатора смятам като 
най-голямо постижение в жи-
вота си.

А за работата на изобрета-
телите препоръчваше държа-
вата да не подценява лицен-
зиите:

- Много наши изобретения 
представляват значителен 
интерес като голи идеи, но 
се реализират в чужбина и 
стават „фабрика за пари”. 
Трябва да се научим да опол-
зотворяваме нашите идеи и 
да постигаме реализиране на 
крайния ефект в наша полза.

Инженер Любомир Анто-
нов (1932) – електроинженер, 
старши научен сътрудник, 
директор на Централната ла-
боратория по автоматизация 
и научно приборостроене 
при БАН. Автор и съавтор на 
повече от 15 изобретения в 

областта на електрониката и 
системите за автоматизация. 
Творческият му принос в „Ел-
ка-та” са елементната база и 
външното оформяне. 

Инж. Антонов конструира 
и оригинална микрокомпю-
търна техника, програмира-
на да синтезира и извежда 
естествена човешка реч от 
изчислителна машина. Въве-
деният в устройството печа-
тен текст се анализира авто-
матично и се определят фо-
нетичните характеристики, 
необходими за синтеза. Въз 
основа на запомнени в посто-
янната памет елементи и пра-
вила на речта и намерените 
фонетични характеристики 
се синтезират последовател-
но думите в изречението... 
Това изобретение е едно от 
първите, класирани като „Из-
обретение на месеца”, пред-
ставено на провежданата от 
Столичната община ежегод-
на изложба за постижения в 
научно-техническия прогрес 
„Изобретено в София”. Жалко 
е, че промишлеността ни не 
прояви интерес към изобре-
тението...

Инженер Петър Попов 
(1938) – радиоинженер. 
Възпитаникът на ВМЕИ бе 
старши научен сътрудник в 
Централния институт по из-
числителна техника. Има на-
учни приноси и повече от 10 
изобретения в областта на 
памети за ЕИМ. Той създава 
феритната памет на „Елка-та”.

През 1969 г. е създаден На-
учноизследователски инсти-
тут по електронни калкулато-
ри (НИПКИЕК) с директор Лю-
бомир Антонов, който разра-
ботва първите калкулатори с 
интегрални схеми от серията 
„Елка 42“, показани с голям 
успех през 1970 г. на светов-
ното изложение ЕКСПО–70 в 
Осака като единственият кал-
кулатор на интегрални схеми 
за момента. Използваните 
интегрални схеми са от тип 
МОС, по-точно серията УНИ-
МОСТ, създадена в Институ-
та по микроелектроника и 
сдържаща стандартен набор 
от броячи, тригери и логиче-
ски елементи. 

Кирил Момчилов

Кой създаде Кой създаде 
българската българската 
„Елка“?„Елка“?

Г-н Дичев, през 2000 г. 
твоето откритие „Дичеви 
пръстени” бе признато от 
БАН, а след  години издаде и 
книга „Непопулярни експе-
рименти по  физика”. Има 
ли нещо ново около откри-
ето през тези години?

Експерименталните ми 
работи продължиха, като 
през 2006 г. направих нови 
наблюдения, които бяха де-
монстрирани на  Конферен-
цията по физика, която се 
състоя в Ямбол, а по- късно 
публикувани като „Интерес-
но наблюдение” в сп. ”Све-
тът  на физиката” под за-
главие „Диполно-делителна 
равнина в магнетизма”.

Експериментите включ-
ваха едно ново поведение 
на феромагнитни стружки, 
с намерение да се „надни-
кне” и види „какво става 
вътре” в соленоид, който 
възприемаме  като еквива-
лент на постоянния магнит. 
Тогава изненадата бе твър-
де голяма от това, което се 
наблюдаваше. То беше нео-
бяснимо от гледище на из-
вестните ни знания по този 
въпрос. За съжаление въз-
можностите на списанието 
бяха твърде  ограничени 
и на черно-бели фотоси се 
виждаха само 5 бр. неясни 
петна, които беше незъв-
можно да се съчетаят с тек-
ста. 

В книгата, която издадох 
през 2016 г. „Непуполярни 
eксперименти по  физика” 
(на българаски и на англий-
ски език), а също така и в 
електронен вариант – всич-
ки тези фотоси са  качестве-
ни.

След публикуване на 
този есперимент имаше ли 
някакви отзиви от българ-
ски и чуждестранни физи-
ци? Подзаглавието би след-
вало да предизвика някакъв 
интерес?

Нямам сведения кол-
ко български физици са 
повторили експеримента, 
освен една бакалавърска 
теза на СУ с ръководител 
К.Калайджиев, който дойде 
до Ямбол, за да се запознае 
лично с експеримента.  

Колкото до физици из-
вън страната, експеримен-

талното явление „Магнит 
по кръгов ефект” бе публи-
кувано в сп. ”Европейски 
журнал по физика” – Кейм-
бридж, „Дойче физик”, изда-
вано в Австрия, „Магнитите 
в нашето бъдеще” – САЩ.

Истината е, че в нито 
една публикация не се от-
кроява според  мен  нещо 
значимо. Това е, че тези два 
опита дават сведения за  по-
нятието „ПОЛЕ”.

Бакалавърската теза е 
намерила място в учебна-
та програма на СУ (или в 
учебни задачи). Всъщност 
всяко откритие, особено  
ако е експериментално яв-
ление, би следвало да вле-
зе в учебната програма за 
ученици и студенти, какво-
то е твоето откритие. В  
учебниците по физика все 
още на първите страници 
по магнетизъм присъства 
единствено познатия звез-
дообразен модел  на сило-
вите линии още от древни 
времена.

Това се решава вероят-
но от експертен съвет и от 
хората, които са в него. На-
кратко казано: „Когато му 
дойде времето“. Освен това, 
струва ми се, че в последни-
те години има сериозен от-
лив  от експериментите.

Защо?
Защото експерименти-

рането е рисков  процес –
апаратура, материали, сред-
ства, много тичане и ако в 
крайна сметка резултатът 
е нулев, следва разочаро-
ванието, което е най-голям 
враг на откривателството.

Има ли някакви нови екс-
перименти, които не са 
публикувани до сега?

Да! Преди няколко месе-
ца направих серия от опити, 
които ме доведоха до нови 
въпросителни от известни-
те ми знания за магнетизма, 
както и допълнителни све-
дения за понятието  „ПОЛЕ”. 

Тук искам да  отбележа, 
че когато говорим за екс-
перименти по магнетизъм, 
никога не ме е напускала 
идеята за  единство на при-
родните явления – елек-
тричество, магнетизъм и 
гравитация, т.е. явления, 
при които има привличане 

и отблъскване от разстоя-
ние. Това единство е твърде 
сходно с понятието грави-
тоелектромагнетизъм 
(справка Уикипедия), въве-
дено аналогично с  уравне-
нията на Максуел за елек-
тромагнитното поле.

Разкажи нещо за експери-
менталните ти наблюде-
ния и за някакви изводи от 
тях.

Както вече е известно, 
финни феромагнитни час-
тици разпръснати и плава-
щи в съд с вода, под който е 
поставен постоянен магнит, 
се подреждат в концентрич-
ни  кръгове или дъги. 

Новите наблюдения се 
състоят в това, че ако опит-
ната установка се остави да 
престои 4 – 5 дни без да се 
пипа каквото и да е – кръго-
вете и дъгите започват да се 
разширяват и разрушават, а 
частиците в средата под по-
люса започват да се раздале-
чават една от друга, така как-
то всеки обикновен човек си 
представя разширение на 
Вселената. Това се вижда от 
приложените фотоси.

Десетките снимки, които 
направих през различните 
части на денонощието, ве-
роятно показват постепенно 

спонтанно намагнитване на 
отделните частици, които се 
отблъскват, като че ли във 
времето ставаше „напомпва-
не” на частиците с магнитна 
енергия до някакво „насища-
не” ? Тук трява да се отбеле-
жи, че частиците са намагни-
тизирани само от единия по-
люс. Ако се търси сходство 
с гравитацията,  частиците, 
с които си послужихме при 
експеримента, се отблъск-
ват, което е в противоречие  
със знанията ни за гравита-
цията, при които знаем само 
за сили на привличане. При 
този опит би могло да се по-
търси сходство  с това, че Лу-
ната се отдалечава от Земята 
ежегодно с 4 см. Но това е 
само сега! Преди милиарди 
години Луната е била много 
по-близко до Земята и е ло-
гично, това годишно отдале-
чаване (поради малкото раз-
стояние) на обектите Земя –
Луна да е било далеч по-сил-
но, докато времеенергията 
спадне до само тези 4 см, 
които наблюдаваме сега.

„Задълбаването” в един 
обикновен експеримент 

може да инсталира в чо-
вешката фантазия способ-
ността да свърже обикно-
вен „земен” експеримент 

с явления във Вселената,
за която знанията ни са твър-
де оскъдни. Понякога тъл-
куването на експеримен-
ти от известни физици е по-
грешно и значимостта на 
обикновен експеримент се 
подценява, макар че факти-
те изискват по-задълбочено 
внимание, което би дове-
ло до нови фундаментални 
знания.

Вероятно си извършил 
стотици опити със желез-
ни стружки, как след 30 го-
дини едва сега забелязваш 
това?

Така е! След всеки експе-
римент със стружки изхвър-
лях всички, без да изчаквам 
какво поведение ще имат те 
във времето.

Г-н Дичев, сега, дори и 
като читател, към кои от 
съвременните изследвания 
в науката проявяваш инте-
рес? Като че ли това  е Лу-
ната?

Между впрочем този въ-
прос е най-близо до обик-
новения  човек. Той не се 
интересува толкова какви 
промени и катаклизми са 
станали преди милиони го-
дини на далечни звезди, ас-
тероиди и др. Това са въпро-
си, от които се интересуват 
само определен кръг учени, 
които изследват и установя-
ват „непотребни” знания. 

Много често НАСА ни ин-
формира за някакво „важно” 
откритие, докато за Земята, 
на която живеем, знаем тол-
кова малко, а същото се  от-
нася и за Луната.

Информацията, която в 
последните години „залива“ 
интернет пространството е 
толкова различна, че трудно 
може да се определи дали 
научната мисъл се тласка 
в най-правилната посока. 
Обобщаващите теории са 
много удобни за създаване 
на  хипотези. Колкото хипо-
тезата е по-трудно разбира-
ема, толкова повече учени 
се „втурват” да се доказват. 
Трудно обяснимо е защо 
секна интересът към Луната?  
Едно от най-интересните и 
необходими знания на чове-
чеството, това е влиянието 
на Слънцето и Луната върху 
живота на Земята. Ефектите 
от Слънцето са много по-
силно осезаеми от Лунните. 
Независимо от това, че Лу-
ната е най-близкия небесен 
обект, тя е слабо изучена – 
дали има и до колко нейното 
съществуване влияе върху 
природните явления и жи-
вота на Земята. А тази година 
се навършват 50 години от 
стъпването на първия  човек 
на Луната – 1969 година.

инж. Ангел Ангелов
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В брой 3/2013 на в. НО разказахме за „Дичевите 

пръстени“, научно откритие на нашия сънародник 

Христо Дичев, член на ТО на НТС –Ямбол, член на 

Съюза на изобретателите в България и на Съюза на 

физиците в България. Той е вписан в „Златна книга на 

откривателите и изобретателите” на Република 

България на 12.06.2003 г.

Предлагаме на вниманието ви интервю на инж. 

Ангел Ангелов, управител на ТО на НТС в Ямбол, 

с изобретателя за някои новости в неговите 

изследвания:

Началото

Фиг.1

След 5 дни

фиг.2

2019 година ще е поред-
ната, в която правителство-
то планира да увеличи ре-
кордно разходите си – с над 
5,8 млрд. лв. в сравнение 
с очакваната сума за пре-
дходната година. Една пета 
от парите ще отидат за вече 
обявеното увеличение с 10% 
на средствата за заплати в 
бюджетната сфера и на учи-
телските възнаграждения, 
повече има и за образование, 
здраве и социални политики.
Така през 2019 г. държава-
та планира да събере почти 
43,9 млрд. лв., или близо 38% 
от БВП, и да преразпредели 
малко повече от тази сума – 
44,5 млрд. лв. (38,2% от БВП). 
Затова и бюджет 2019, подоб-
но на предходните няколко 
години, се планира на дефи-
цит от 600 млн. лв., или 0,5% 
от БВП, въпреки че се очаква 
3,7% ръст на икономиката, а 
последните 3 години завърш-
ват с излишъци. За сметка на 
това държавата няма да изли-
за на международните дълго-
ви пазари, а прогнозите са до 
2021 г. държавният дълг да се 
свие до 17,7% от БВП, или 23,5 
млрд. лв. 

Една част от новите раз-
ходи може да се определят 
и като предизборно намиг-
ване на властта – например 
увеличението на заплатите 
на работещите в бюджетната 
сфера или пък раздаването 
на допълнителни субсидии 
за малките и по-бедни общи-
ни. През годината ще има ев-
ропейски и местни избори.

Откъде идват парите
Номиналният ръст на 

приходите спрямо очаква-
ното изпълнение за 2018 г. е 
около 4,7 млрд. лв. (5,6 млрд. 
спрямо плана), като увели-
чението на постъпленията 
от данъци и осигуровки е 
над 2,4 млрд. лв. То идва от 
ръста на икономиката, пла-
нираното увеличение на за-
платите, инфлация и някои 
мерки за подобряване на 
събираемостта. И тъй като 

очакванията са двигател на 
растежа да продължи да 
е потреблението, логично 
най-големият плюс се очак-
ва при ДДС от внос – със 730 
млн. лв. От Министерство-
то на финансите пресмятат 
ефекта от увеличението на 
минималните осигурителни 
прагове и на минимална-
та заплата на 115,5 млн. лв. 
Увеличението на заплати-
те в бюджетната сфера със 
средно 10%, в комбинация с 
по-висок максимален осигу-
рителен доход (3000 лв., при 
2600 лв. до миналата годи-
на) – ефект от 407,6 млн. лв.
Извън данъчните приходи се 
очаква значителен ръст на 
постъпленията от продажби 
на парникови квоти, както и 
около 200 млн. лв. от тол-так-
си.

Защо отново на минус
Разходите догодина също 

растат – спрямо плана за 
2018 г. с 5,1 млрд. лв., или 
1,8% от БВП (с 5,8 млрд. спря-
мо очакваното изпълнение), 
като от Министерството на 
финансите обясняват този 
голям скок с увеличените 
пари за персонал, ръст на 
някои субсидии, на социал-
ните и здравните плащания, 
както и на повече плани-
рани капиталови разходи. 
Последните достигат до ре-
кордните 6,8 млрд. лв. през 
2019 г. Вече традиционно 
обаче разходите за инвести-
ции на правителството не се 
изпълняват заради забавяне 
или отказ от някои проекти. 
Затова и ръстът по това перо 
за 2019 г. се дължи както на 
очакване за повече европро-
екти, които ще имат нужда от 
национално съфинансира-
не, така и на прехвърляне 
на изпълнението на някои 
проекти като покупката на 
военна техника, тол-систе-
мата за следващата година. С 
това от  ведомството на Вла-
дислав Горанов  обясняват и 

Бюджетът 
заработи , чакат 
се резултатите

Продължава на стр. 10
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Подходи в управление-
то на преживяванията?

Мениджмънта на прежи-
вяването се стреми да по-
стигне такава промяна в ра-
ботната среда, отношенията, 
технологиите и процесите, 
която да обогати живота на 
служителите, да им предос-
тави личен смисъл, вдъхно-
вяващи предизвикателства и 
мотивация за усъвършенст-
ване, както и добронамере-
на и насърчаваща атмосфе-
ра на работа.  В тази дейност 
няма „готови модели“, които 
да се прилагат „едно към 
едно“. Подходите в Employee 
Experience Management са 
специфични за всяка ком-
пания и тясно свързани с 
нейните бизнес цели, среда 
и организационна култура. 
Независимо от спецификата 
на подходите, ще се опитаме  
да откроим тези от тях, които 
могат да са приложими в раз-
личните условия:
    Разбиране  на  глед-

ната  точка  на  служителя.  
Това  е  началото  на  проце-
са.  За  да управляваме нещо, 
ние трябва да имаме инфор-
мация за него. Усилията за 
подобряване на възприятия-
та на служителите трябва да 

започне с проучване и ана-
лиз. За целта могат да се из-
ползват сходни техники, като 
тези, които се използват за 
оценката на потребителския 
опит. Традиционната инфор-
мация на отдел „Човешки ре-
сурси“ за служителите, про-
учвания за организационна-
та култура, ангажираността, 
мотивацията и удовлетворе-
ността на служителите, както 
и свободните коментари от 
вътрешни и външни социал-
ни платформи могат да хвър-
лят светлина върху гледната 
точка и предизвикателствата 
свързани с преживяванията 
на служителите.
    Насочване към клю-

чови места за контакт, къ-
дето преживяванията на 
служителите оказват най-
голямо влияние. Кои са тези 
места? Те са различни в зави-
симост от средата, степента 
на зрялост и спецификата 
на отрасъла, в който опери-
ра съответната компания. За 
едни компании, ключовите 
места, свързани с продук-
тивността и ангажираността 
на служителите, могат да бъ-
дат подбора, привличането 
и задържането на способни 
хора, въвеждащото обуче-
ние, управлението на пред-

ставянето, възнаграждение 
и стимулиране. За други - 
системите за управление на 
качество, осигуряване на 
приемственост, кариерно-
то развитие и пр. За трети – 
иновациите, промяната, 
трансфера на знание и упра-
влението на проекти.
    Лично отношение. 

Напасване между нуждите 
на служителя и нуждите на 
организацията. Това озна-
чава индивидуален подход 
към всеки служител и работ-
на група. Управлението на 
преживяванията трябва да 
постигне баланс в интере-
сите и споделено чувство за 
идентичност между служи-
тел и организация. Това може 
да се постигне чрез комплекс 
от мерки въвеждащи подхо-
да employee centred (за който 
говорихме по-горе), чрез уп-
равление на кариерата, чрез 
ротация на работни места, 
чрез предоставяне на въз-
можност на служителите да 
определят сферите на своя-
та работа, така че работни-
те изисквания да съвпаднат 
с личните предпочитания. 
Друга възможност е персо-
нализираното учене и разви-
тие на компетенции, което е 
насочено към специфичните 

поставени цели за обучение 
въз основа на трудовото 
представяне, професионал-
ните стандарти и индивиду-
алните кариерни цели.
    Прозрачност. Слу-

жителите искат да бъдат 
информирани и да знаят 
как усилията им допринасят 
за постигането на корпора-
тивните цели. Те искат да се 
чувстват полезни и значими 
в общия процес. Открити-
ят комуникационен климат, 
атмосферата на добронаме-
реност и толериране на раз-
личните мнения, обогатяват 
живота на организациите, за-
силват интереса и усещането 
за смисъл в работата. Со-
циалните платформи дават 
възможност на служителите  
да споделят притеснения, 
да допринесат с иновативни 
идеи и да поддържат непре-
къснат диалог с ръковод-
ството. Социалните платфор-
ми дори могат да разкрият 
неформални мрежи и да от-
кроят влиятелни лидери.
    Обратна връзка. 

“Лишаването от адекват-
на и своевременна обратна  
връзка е най-голямата жес-
токост, с която можем да 
се отнесем към друго чо-
вешко същество”, твърди 

американският астронавт 
Чарлз Конрад. И е прав! Мо-
жем да си представим какво 
преживява човек оставен в 
неведение относно жизне-
но важни за него събития, 
факти, действия и пр. Об-
ратната връзка бързо става 
определяща за преживя-
ванията, както в професио-
налния ни живот, така и в 
качеството ни потребители. 
Не само, че служителите же-
лаят да дадат обратна връз-
ка за работната си среда, но 
очакват компаниите да отго-
ворят на идеите и тревогите 
им, както и да предоставят, 
системно и обективно, ясна 
информация за резултатите 
от трудовото им представя-
не. Напоследък се засили 
дискусията за смисъла от го-
дишното атестиране на слу-
жителите. Ръководството на 
консултантската  компания  
Делойт  възприе  позицията,  
че  това  е  неефективен  и 
трудоемък процес, който не 
се вписва в бързо променя-
щият сe свят. Атестирането 
принуждава хората да се 
чувстват неуверени и все 
по-често се отдалечава от 
реалността, твърдят експер-
тите. Новият подход на Де-
лойд опростява процеса и 

свежда оценката до четири 
въпроса, които се задават на 
ръководителите на екипи, 
на всеки три месеца:

1.   Предвид онова, което 
знам за представянето на 
този служител и ако става-
ше въпрос  за  моите  пари,  
бих  определил  на  този  чо-
век  възможно  най-високото 
възнаграждение/бонус;

2.   Предвид онова, което 
знам за представянето на 
този човек, бих искал той ви-
наги да бъде в моя екип;

3.   Този човек е склонен да 
се представя лошо;

4.   Този човек може да бъде 
повишен още днес.

На въпрос 1 и 2 се отгова-
ря по скала от „напълно съ-
гласен“ до „напълно несъгла-
сен“, а на въпрос 3 и 4 с „да“ 
или „не“.

Компаниите все по-чес-
то заменят атестирането с 
оценка на компетенциите 
или започват да включват 
обратната връзка в текущите 
си системи за управляване 
на представянето. Така на-
пример „Глобофорс“ – дос-
тавчик на софтуер за соци-
ално признание, предоставя 
възможност на служителите 
да дават обратна връзка на 
други служители в компани-
ята посредством мобилно 

“Можеш да купиш ръцете на един човек, но не можеш да купиш сърцето му. 
Там е неговият ентусиазъм, там е неговата лоялност.”

Стивън Кови
Продължава от брой 10/2018

приложение и да предлагат 
аргументирано стимули за 
техния принос.

Отдел „Човешки ресурси“ 
не може да носи сам отговор-
ността за подобряването на 
преживяванията на служите-
лите. За целта е необходима 
подкрепата на всички отдели 
и мениджъри в компанията. 
Изграждането на преживя-
ванията на служителите не 
може да бъде делегирано и 
на някоя аутсорсинг органи-
зация, а по-скоро трябва да 
бъде вплетено в същината на 
бизнес процесите.

“Трябва да живееш за дру-
гите, ако искаш да живееш за 
себе си.”, твърди Сенека. Съ-
временните компании вече 
си дават сметка, че колкото и 
да се стараят да спечелят ло-
ялността, предпочитанията и 
парите на клиентите, те няма 
да оцелеят, ако не положат 
усилия за създаването на ра-
ботна среда, която да е бла-
гоприятна за привличането, 
формирането и задържането 
на способни, ангажирани и 
продуктивни служители.

д-р Томчо Томов, 
ръководител на 

Националния център 
за оценка на компетенциите 

към БСК
По http://www.competencemap.bg

факта, че малко нелогично 
бюджетът за 2019г. отно-
во се планира на минус от 
0,5% от БВП, или 600 млн. лв.
Много вероятно обаче и 
през тази година сметките на 
държавата отново да изля-
зат на плюс. „Актуализирана-
та средносрочна бюджетна 
прогноза е консервативна 
и дори при реализиране на 
хипотетичните рискове на-
лице е значителен буфер“, се 
посочва в доклада към бю-
джета.

Приоритетите
Управляващите опреде-

лят като приоритетни три бю-
джетни сфери – образование, 
отбрана и социална политика.
В образователния сектор 
продължава увеличението 
на заплатите, като на педа-
гогическите специалисти те 
ще бъдат вдигнати с 20%, за 
което са предвидени допъл-
нително 330 млн. лв. С 10% се 
увеличава перото за разходи 

за непедагогически персо-
нал, за което се заделят 39 
млн. лв. допълнително. Още 
над 42 млн. лв. ще бъдат да-
дени за т.нар. кръжоци в учи-
лище, за работа с ученици от 
малцинствата, за обучение в 
професионалните гимназии 
за специалности, за които 
има недостиг на пазара на 
труда и т.н.

Университетите също не 
са подминати – трансферът 
от държавния бюджет към 
тях се увеличава с 38 млн. 
лв. Като те ще бъдат разпре-
делени между отделните ви-
сши училища на база техния 
рейтинг. Още 2 млн. лв. са за 
покриване на таксите за обу-
чение на студенти, които са 
се записали в специалности, 
за които се очаква да има 
недостиг на пазара на труда. 
Не е ясно как ще се определя 
кои са те, все още се обмисля 
и дали с тези пари да се по-
крива цялата такса или само 
част от нея, както и какъв да 

е ангажиментът от страна 
на студентите. В социална-
та сфера парите се увели-
чават с вече обещаните 150 
млн. лв. за хората с увреж-
дания, с 50%, или с 40 млн. 
лв., се вдигат и средствата 
за помощи за отопление.
Планиран е и вече обеща-
ният ръст на средствата за 
заплати в цялата бюджетна 
сфера. Общата сума, нужна за 
тази стъпка, без да се броят 
парите за образование, е 970 
млн. лв. В нея се включват 
и разходите за осигуровки, 
както и средствата, нужни, за 
да се покрие ръстът на ми-
нималната работна заплата.
В преходните и заключител-
ни разпоредби на Закона за 
бюджета се предлага и една 
не особено популярна мяр-
ка – хората, които са се пен-
сионирали, няма да могат да 
работят като държавни слу-
жители. Тя ще засегне и зава-
рените случаи. Макар и да е 
крачка в правилната посока, 

промяната няма да важи за 
силовите ведомства, където 
реално са най-младите пен-
сионери, но пък ще обхване 
част от административните 
длъжности в тях, на които 
хората са назначени по Зако-
на за държавния служител.
Пак с преходните разпоред-
би се ревизира и бюджетът 
за тази година със 100-те 
млн. лв., които премиерът 
Борисов обеща на полицаи-
те за увеличение на заплати-
те им, след като те излязоха 
на протест.

Общините също ще по-
лучат по-голям трансфер от 
държавата, което не е учуд-
ващо предвид предстоящите 
местни избори през есента. 
Планираните средства за 
капиталови разходи, снего-
почистване и за делегира-
ните от държавата дейности 
са общо с 477 млн. лв. пове-
че, като догодина 131 малки 
общини (които се водят 4-а 
и 5-а категория) ще получат 
по 25 хил. лв. допълнител-
но за капиталови субсидии. 
Подобно раздаване на сред-
ства досега не се е случва-
ло. Освен това с решение на 

общинския съвет 100% от 
общата капиталова субси-
дия вече ще може да се насо-
чи към ремонт на уличната 
мрежа (при 50% в момента).
Министерството на финан-
сите предлага и нова форму-
ла за изчисляване на т.нар. 
изравнителна субсидия, коя-
то цели по-голяма част от 
сумата да бъде насочена към 
общини с нисък фискален 
капацитет. На практика дого-
дина 19 общини, сред които 
София, Пловдив, Варна, Бур-
гас, Банско, Созопол и още 
няколко курортни и индус-
триални центрове, няма да 
получат подобна субсидия. 
Въвежда се и нов компонент 
– за общини с дял на собстве-
ните приходи под 25% от об-
щите постъпления. Акцентът 
е върху Северозападна Бъл-
гария, където средното го-
дишно увеличение на израв-
нителната субсидия е 14,3%.
Това е заложеното в бюджет 
2019 г. Какво и как ще бъде 
изпълнено ще стане ясно 
след една година.

Доц. Йордан Василев, 
д-р по икономика
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Бюджетът заработи ...

Управление на преживяванията 
на служителите

Средните  климатич-
ни максимални темпе-
ратури за месец март са 
между 9 и 13 C°, а сред-
ните минимални между 
-1 и 3 C°.

Нормалните месечни 
су-ми на валежите са меж-
ду 30 и 60 литра на квадра-
тен метър, а в планините – 
между 60 и 100л.  Обикно-
вено валежните периоди 
са между 1 и 16 март и от 27 
до 31 март, а сухият период 
е между 17 и 26 март.

През март 2019 година 
средните температури у 
над ще са близки или малко 
над установените норми, а 
количеството на валежите ще бъде близк       о 
или под обичайните за периода. 

Баба Марта ще започне с много слънче-
ви часове и с високи максимални темпера-
тури. Облачността ще бъде по-често значи-
телна. Ще превали дъжд, в планините сняг, 
като на повече места ще бъдат валежите в 
Централна България и по северните скло-
нове на планините. Западен вятър ще по-
вишава температурите до пролетни стой-
ности. Ще духат южни ветрове, по-силни в 
Предбалкана. Остава топло с температури 
следобед от 15 до 20 C°. 

През втората половина на първото де-
сетдневие времето ще бъде динамично – 
ветровито с честа смяна на посоката на вя-
търа от южен в северозападен и обратно. 
Причината е преминаването на няколко 
бързи фронта. Ще има и превалявания, но 
валежите ще са краткотрайни и с не голе-
ми количества. По-голяма е вероятността 
за валежи на 6-ти, 8-ми и 10-ти март. Темпе-
ратурите в периодите с южен вятър ще са 
високи до 17, 18 C°, а в тези със северозапа-
ден вятър ще се понижават до 7, 12 C°.

В началото на второто десетдневие ще 
настъпи по-чувствително застудяване, кое-
то ще продължи до към средата на месеца. 
Отначало ще завали дъжд, но впоследствие 
сняг ще превали освен в планините и в рав-
нините, с по-голяма вероятност в Северна 
България и по високите западни полета. От 
15-ти до 17-ми ще има временно стаблизи-
ране на времето с повече слънчеви часове. 
Ще се затопля.     Ново застудяване се очаква 
към края на второто десетдневие, когато 
ще има превалявания от дъжд и сняг.   

 През третото десетдневие ни очакват  
повече слънце и по-високи дневни темпе-
ратури. Но ще има преминаващи смуще-
ния, когато ще превалява краткотрайно и 
температурите ще се понижават. 

Март е първият пролетен месец. 
Времето е динамично –с чести и бързи 
промени. Средните месечни темпера-
тури са с 4-5 C° по-високи от тези през 
февруари. Слънчевите часове се уве-
личават значително и понякога темпе-
ратурите достигат летни стойности –
най-високите измерени температури през 
март са от 30 до 35 C°. Въпреки идващата 
пролет зимата трудно се „дава”, като сне-
говалежите не са рядко явление. Живакът 
в термометрите е стигал най-ниско до ми-
нус 29 C° в Горна Оряховица, минус 28 в 
Ихтиман, минус 27 във Видин. Когато в на-
чалото на месеца е сравнително топло, а в 

края арктичен въздух достига странта ни 
се получават сериозни поражения по агро-
културите. Провокирани от високите тем-
ператури растителността се развива, овош-
ките започват да цъфтят. При последващо 
застудяване с отрицателни температури 
се нанасят сериозни щети на агробизнеса. 
Такива условия за последно е имало през 
2002 година. 

В планините снежната покривка ще 
бъде достатъчна за практикуването на бели 
спортове през целия месец. През по-топли-
те дни снегът омеква и крие опасности от 
контузиии за по невнимателните скиори. 
При обилни снеговалежи, силни ветрове и 
резки затопляния, рязко се увеличава опас-
ността от лавини. Ето защо посетителите на 
планината трябва своевременно да се ос-
ведомяват за условията в планината, за да 
не развалят своята почивка.   

На 20 март в 23,58 часа Слънцето влиза 
в знака Овен– начало на астрономическата 
пролет.

През целия месец слънчевата активност 
ще се задържи ниска. Земното магнитно 
поле през по-голямата част на месеца ще 
бъде спокойно, без условия за магнитни 
бури. Временно усилване на геомагнитна 
активнос т се очаква от 26-ти до 28-ти март, 
когато ще има смущения в земното магнит-
но поле. Магнитните бури на тези дати ще 
бъдат слаби и няма да оказват влияние на 
комуникациите.  

Народна метеорология
За причините за смяната на характера 

на времето има много народни приказки. 
В една от тях се разказва за това, как Баба 
Марта се оженила за Април, хубав момък, 
който обаче винаги ходел лошо обут и ка-
лен. Заради това, когато погледне лицето 
му, Марта се разсмивала, но когато пог-
ледне в краката му, се разплаквала и така 
времето през нейния месец се променяло 
много бързо.

Дъждовен март предвещава дъждовно 
лято. Ако месец март е кишав, лятото ще е 
сухо. А когато през март е сухо, посевите 
ще бъдат добри. 

Когато гърми през март, ще има суша 
през годината. Гръмотевица през март 
предвещава още пълни бъчви с вино и 
шупливи орехи. 

Ако вали на 1 март, то и годината ще е 
дъждовна. Ако на този ден е сухо, то и лято-
то ще е сухо. 

Симеон Матев

Слоесто-купестите облаци 
ще започнат да изчезват зара-
ди увеличаващото се ниво на 
въглероден диоксид, а това 
ще доведе до рязко затопля-
не на Земята, сочи разработен 
от учени от Калифорнийския 
технологичен университет 
климатичен модел.

Според него температура-
та на планетата може да дос-
тигне критично ниво заради 
изчезването на тези облаци, 
защото всъщност те отразя-
ват голяма част от слънчевите 
лъчи, които стигат до земната 
повърхност и биха я нагрява-
ли неизмеримо повече.

При определено преви-
шаване на СО

2
 в атмосфера-

та, слоесто-купестите облаци 
стават нестабилни, което ще 
провокира, предполагат екс-
пертите, много по-висока тем-
пература на въздуха до земна-
та повърхност и глобално за-
топляне. Това ще се случи при 

концентрация на СО
2 

от 
1200 ppm. Сега това ниво 
е 410 ppm. До опасното 
ниво ще се стигне още 
през следващия век. 

М е ж д у в р е м е н н о , 
американски учени са 
проучили въздействието 
на климата върху тран-
сформацията на потен-

циалната топлинна енергия 
в кинетична енергия на въз-
душните маси. Те са анализи-
рали данните за измененията 
в атмосферата на средните 
ширини. Оказва се, че потен-
циалната енергия намалява 
с 1,5% на всеки десет години. 
Ако тази тенденция продъл-
жи, процесът ще доведе до 
рязко отслабване на цикло-
ните, действащи в умерените 
ширини. В резултат на това ще 
се намали преносът на топли-
на от юг на север, ще се уве-
личат проливните дъждове и 
бури, ще има повече горещи 
дни без вятър. Учените въз-
намеряват да направят по-
подробни прогнози за всеки 
континент на Земята. Това ще 
помогне на местните жители и 
властите ефективно да се под-
готвят за началото на „новото“ 
лято.

По https://www.actualno.com

Горещини заради Горещини заради 
изчезване на облаци на облаци



Брой 1/2019      12НАУКА & ОБЩЕСТВОНАУКА & ОБЩЕСТВО

Цените са без ДДС и са в сила от 01. 01. 2019 г. !

Зала №3Зала №3

ФНТС ВИ ПРЕДЛАГА

КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ:
Специалисти-консултанти за 

разработване на проекти, свързани 
с технологични иновации, финансова 
политика, патентна защита и др... 

Федерацията на научно-техниче-
ските съюзи ще ви осигури конфе-
рентни и изложбени зали, симултан-
на техника, отлични възможности 
за провеждане на вашите събития, 
промоции, коктейли.

Спестете време, средства и 
енергия като се възползвате от ком-
плексните услуги на Федерацията и 
удобните зали от 14 до 300 места, в 
центъра на София.

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

София, 1000 , ул. „Г. С. Раковски” №108

Национален дом на науката и техниката

тел: 02/ 987 72 30  БЕЗПЛАТНО, факс: 02/ 987 93 60

ни

Делнични дни      Зала,  

брой места
до

2 часа
до

4 часа
над

4 часа
до

4 часа
над

4 часа

Зала №1 (85 кв. м) 119 лв. 225 лв. 310 лв. 275 лв. 390 лв.

Зала №2 (40 места) 109 лв. 205 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №3 (90 места) 180 лв. 275 лв. 350 лв. 350 лв. 425 лв.

Зала №4 (300 места) 385 лв. 495 лв. 495 лв. 595 лв.

Зала №105 А (54 места)    99 лв. 195 лв. 290 лв. 245 лв. 340 лв.

Зала №108 (14 места) 69 лв. 89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №109 (до 26 места) 72 лв. 95 лв. 130 лв. 130 лв. 175 лв.

Зала №302 (14 места/ 65 лв. 89 лв. 120 лв. 120 лв. 165 лв.

Зала №312 (до 25 места) 72 лв. 95 лв. 130 лв. 130 лв. 175 лв.

Зала №315 (14 места) 69 лв. 89 лв. 105 лв. 135 лв.

Зала №4 Зала №4 

Китай в космическото пространство
Слънчева 

електроцентрала в 
космоса 

Космическите амбиции на 
Китай се пренасят в по-висока 
орбита. След успешното пъту-
ване до далечната страна на Лу-
ната, Китай се готви да построи 
слънчева електроцентрала в 
космоса. С годишен бюджет от 
8 млрд. долара за космическа-
та си програма, на второ място 
след САЩ, Китай се стреми да 
се конкурира в надпреварата за 
икономическо, военно и техно-
логично господство в космоса.

Според китайските медии в 
град Чунцин вече е започнало 
изграждането на експеримен-
тална база, която ще приема 
лазерните лъчи. Първата проб-
на електроцентрала, трябва да 
бъде пусната в стратосфера-
та между 2021 и 2025 година.
Според китайския всекидне-
вник „Наука и технологии“, ус-
тройството трябва да се пози-
ционира на височина около 
36 000 км в геостационарна ор-
бита, зависвайки над една точка.
За разлика от земните слънчеви 
панели, космическата станция 
ще произвежда енергия дено-
нощно и около шест пъти по-
ефективно. Според Пан Чжихао, 
представител на Академията за 
космически технологии, новата 
технология ще се превърне в  
„неизчерпаем източник на чис-
та енергия за цялото човечест-
во“. Но все още има трудни тех-
нически проблеми за решаване. 

Например, прогнозната маса 
на космическата 
електроцентрала 
е около 1 000 тона, 
което е два и поло-
вина пъти повече 
от МКС. Стартира-
нето на такава ги-
гантска конструк-
ция от Земята ще 
изисква огромни 
усилия, затова ки-
тайските учени об-
мислят да построят станцията 
директно в космоса, използвай-
ки интелигентни роботи и 3D 

принтиране. 
Не е решен 

окончателно и ос-
новният въпрос: 
как точно да се 
доставя на Земята 
събраната елек-
троенергия. Теоре-
тично тя може да 
бъде преобразува-
на в лазерен лъч 
или микровълнов 

поток, който да бъде получен на 
Земята – но първо трябва да се 
проучи ефектът от толкова мощ-
но излъчване върху атмосфера-
та и околната среда като цяло. 
Трябва да се отбележи, че китай-
ската разработка не е уникална. 
Изследвания в тази посока се 
провеждат и в САЩ, Европа, Ин-
дия и Япония. 

Космическа станция
Китай ще изгради своя кос-

мическа станция около 2022 г., 
наречена Tiangong, или Heavenly 
Palace. Тя ще има основен модул 
и два други за експерименти, 
тежащи общо 66 тона. Способна 
е да приема трима души, с про-
ектиран жизнен цикъл поне 10 
години. Съоръжението ще бъде 
използвано за научни изследва-
ния в десетки области, включи-
телно биология, физика и други 
естествени науки.

Частни ракети

Президентът Си Дзинпин 
разхлаби монопола на прави-
телството за изстрелване на кос-
мически кораби, стимулирайки 
създаването на малки компании 
с намерение да предизвикват 
фирми като Space Exploration 
Technologies на Илон Мъск, Blue 
Origin на Джеф Безос и Virgin 
Galactic на Ричард Брансън. 
Стартъпите получават финан-
сиране от китайски фондове за 
рисков капитал и частни инвес-
титори и могат да разчитат на 
опита на ракетните учени от кос-
мическата програма на Китай.

GPS 
предизвикателства
Конкуренцията със САЩ 

струва на Китай най-малко 9 
млрд. долара за изграждане на 
навигационна система и нама-
ляване на зависимостта от аме-
риканския GPS – чиито сателит-
ни данни за местоположение се 
използват от смартфони, авто-
мобилни навигационни системи 
и управляемите ракети. Всички 
тези данни се контролират от 
американските военновъздуш-
ни сили, което прави китайското 
правителство зависимо. Затова 
Китай разработва алтернативна 
навигационна система Beidou, 
която ще осигури точност на 
позициониране до 1 метър или 
по-малко с използването на на-
земна система за поддръжка.

По интернет

Китайците строят изкуствена луна

Изкуствена луна? За осветление през нощта? Някой 
може и да го вземе за поредната фалшива новина, но ки-
тайците изглежда не се шегуват: те искат да изведат в ор-
бита сателит с мощни рефлектори, които ще симулират 
изкуствена луна. Целта е сателитът да замени уличното 
осветление в китайската провинция Чънду и по този на-
чин да се икономисат близо 150 млн. евро годишно, кои-
то сега се харчат за електрическо осветление.

У Чунфън, ръководител на научното дружество Tian Fu 
New Area Science Society и председател на тясно свърза-
ната с китайската космическа програма компания CASC, 
разкри подробности около проекта пред китайското из-
дание China Daily. Плановете изглеждат съвсем конкрет-
ни: първият тестов сателит трябва да бъде изстрелян в 
космоса най-късно до 2020 година. От съображения за 
сигурност първоначално той ще бъде позициониран над 
пустинни области, за да могат да се изследват всички не-
гови функции и ефекти. Ако резултатите са положителни, 
то през 2022 г. ще бъдат изведени нови три сателита.

Нека бъде светлина
Идеята изобщо не е нова, твърди Андреас Шюц от Гер-

манския център за аеронавтика и въздухоплаване DLR 
пояснява, че планове за изкуствено осветление от кос-
моса съществуват още от 1960 година. През 90-те години 
Русия експериментира с разпъващи се в космоса огледа-
ла, които да отразяват слънчевата светлина към Земята, 
но след три неуспешни опита програмата е прекратена. 
В Норвегия, например, три гигантски огледала хвърлят 
светлина към разположения в долина град Рюкан, до 
който не достига достатъчно слънчева светлина. 

А „светлинното замърсяване“?
В същото време се чуват и критични гласове. Нищо 

не се знае за това какви странични ефекти могат да се 
появят. Германският експерт Райнхард Кленке смята иде-
ята за пестене на електроенергия за нещо положително, 
но в същото време предупреждава за опасността от тъй 
нареченото „светлинно замърсяване“. Проучвания по-
казват, че над 80% от населението на света живее под 
замърсено от светлини небе. Което обаче не е проблем 
само за хората, обичащи да гледат звездите, а най-вече 
за флората и фауната. Освен нощните животни, които 
по-лесно се ориентират в тъмното, светлинното замър-
сяване има отрицателно въздействие и върху растения, 
които се нуждаят и от тъмнина, за да фотосинтезират. „С 
течение на времето това може да доведе и до еволю-
ционни промени, тъй като животните се адаптират 
към новите условия“, твърди Кленке.

Промените обаче биха били съществени: животните 
може да променят поведението си в дългосрочен план, 
включително хранителните си навици. Например живот-
ните, които не виждат по тъмно, биха могли да останат 
по-дълго време активни и да продължат да ловуват за-
ради изкуствената луна. Светлината пък ще превърне 
животните, за които тъмнината е подслон и защита, в по-
лесна плячка.

8 пъти по-ярка от Луната
Изкуствената луна ще блести осем пъти по-ярко от ес-

тествения спътник на Земята. И въпреки това светлината 
от нея ще е 5 пъти по-слаба от тази на уличното освет-
ление. Кленке сравнява интензивността на изкуствената 
луна с пълнолунието през зимата, когато снегът отразява 
светлината и твърди, че  не вижда луната като единствен 
източник на светлина в бъдеще.

По https://www.dw.com/


