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Проект
BG05M2OP001-1.002-0019: 
„Чисти технологии за устой-
чива околна среда – води, 

отпадъци, енергия за кръгова иконо-
мика” (Clean&Circle) за изграждане 
и развитие на Център за компетент-
ност
Водеща организация по проекта на 
обща стойност приблизително 23,7 
млн. лева е Софийският университет 
“Св. Климент Охридски”. От тази сума 
малко над 20 млн. лева идват от евро-
пейско финансиране, а 3,55 млн. лева 
– от национално съфинансиране. Про-
ектът е финансиран от Оперативна 
програма „Наука и образование за ин-
телигентен растеж“ 2014-2020, съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално раз-
витие. Срокът за изпълнение на про-

екта е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 
2023 г.
Проектът има за цел изграждането 
на ефективна инфраструктура и на-
учноизследователски капацитет за 
развитие на иновации в кръгова-
та икономика с фокус върху води, 

Чисти технологии за устойчива 
околна среда – води, отпадъци, 
енергия за кръгова икономика

https://nauka.bg/
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енергия и управление на отпадъци. 
Той включва инвестиционна част за 
изграждане и оборудване на Център 
за компетентност и ремонтни дейнос-
ти за подобряване на условията на ра-
бота в съществуващи лаборатории в 
УАСГ и Физическия факултет на СУ. В 
рамките на проекта ще се изградят 2 
лабораторни комплекса (включител-
но 4-етажна сграда) с 11 лаборатории 
и 1 акселератор за технологично пред-
приемачество и трансфер с две лабо-
ратории, които следва да осъщест-
вят предвидените задачи и дейности 
в плана за научноизследователска и 
развойна дейност.
В основата на концепцията за Центъ-
ра за компетентност (ЦК) са заложени 
три вертикални и четири хоризонтал-
ни модула. Вертикалните модули са 
„Води”, „Твърди отпадъци” и „Транс-
фер”. В модулите „Води” и „Отпадъци” 
ще се работи по направленията „Мо-
ниторинг, оценка и идентификация 
на проблемите” и „Чисти технологии” 
– създаване на чисти технологии. В 
двата модула като хоризонтални при-
оритети са включени дейности по 
кръговата икономика и постигането 
на енергийна и ресурсна ефективност 
чрез: 
• Иновации за ефективна екс-

плоатация на съоръженията при пре-
чистването на водите и обработката 
на отпадъците, на ВиК мрежите; 
• Увеличаване на дела на ВЕИ и 
алтернативни енергийни източници 
чрез получаване на биогаз, биоетанол, 
биодизел, водород, енергия от ВЕЦ, 
съчетани с технологии за биоремеди-
ация (пречистване с помощта на живи 
организми) на седименти и решаване 
на критични екологични проблеми; 
• Възстановяване на ресурси като 
фосфор, ценни и редки метали, биоре-
медиация на утайки, почви, седимен-
ти, акумулирали токсични замърсите-
ли; 
• Получаване на алтернативни 
ресурси – зеолити от пепели, шлаки, 
нови строителни и композитни мате-
риали от отпадъци, RDF гориво (полу-
чено от отпадъци), висококачествени 
биоторове от компостиращи инстала-
ции, микробиологични препарати за 
детоксикация и други. 
Всички дейности в ЦК ще са обеди-
нени в електронен облак за обмен и 
бързо ползване на информация, както 
и за нейното структуриране в специа-
лизирани електронни карти. 

https://nauka.bg/
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Фигура 1. Концепция за изграждане на 
ЦК Clean&Circle: Центърът ще се със-
тои от три вертикални модула, които 
са свързани в технологично-информа-
ционен облак – води, твърди отпадъци 
и трансфер. Хоризонтални надграж-
дащи дейности ще бъдат: еко-ефек-
тивност, енергия, възстановяване на 
ресурси и алтернативни ресурси.

В ЦК ще се извършват върхови научни 
изследвания за създаването на проду-
кти, услуги и чисти технологии с висо-
ка ресурсна и енергийна ефективност 
и значима икономическа, социална и 
екологична добавена стойност.

Ключов фокус е поставен върху вер-
тикалния модул „Трансфер”. В него се 
предвиждат дейности, свързани с обу-
чението, разпространението на резул-
татите, трансфера на технологии и 
технологичното предприемачество. 
Планират се мащабни програми за 
съвместни магистърски, докторант-
ски и пост-докторантски програми, 
при които обучението и квалифика-
цията на специалистите ще се харак-
теризира с интердисциплинарност 
между природни и технически науки. 
Стратегическата програма за разви-
тие на научноизследователската и 
развойна дейност и иновации на цен-

https://nauka.bg/


Центрове за компетентност

8Българска наукаДЕКЕМВРИ 2018

 

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

търа включва разработване на подхо-
ди и технологии за възстановяване 
на природни ресурси в хода на обез-
вреждането на отпадъци и отпадъч-
ни води. Ще бъдат разработени нови 
строителни материали от отпадъци в 
строителството и от остатъчни про-
дукти, получени при обезвреждане 
на отпадъците, както и иновативни 
подходи за eфективно използване на 
енергията във водните цикли. Ще се 
разработят технологии за превръща-
нето на композитни отпадъци, нере-
циклируеми строителни отпадъци в 
RDF гориво. Ще бъдат разработени и 
технологии за получаване на водород 
от замърсителите в отпадъчните води 
на базата на горивни и електролизни 
клетки. 
Всички тези иновативни подходи и 
бъдещи технологии са стъпките към 
въвеждане на ресурсна и енергийна 
ефективност в секторите води и твър-
ди отпадъци, към възстановяване на 
биологични и технически ресурси, и 
към устойчиво развитие (в комплекс 
устойчивост на икономика, околна 
среда и общество). Те ще доведат до 
повишаване на конкурентоспособнос-
тта на българската икономика. 
Технологиите ще бъдат патентова-
ни като национални и международни 

патенти, ще се търсят и реализират 
най-кратките пътища за тяхното раз-
пространение чрез комерсиализация 
на базата на spin-off и start-up малки 
предприятия или чрез иновационни 
бизнес модели, включени в големите 
фирми – асоциирани партньори на 
Центъра за компетентност. 
Иновативните продукти и горепо-
сочените технологии ще доведат до 
развитие на икономиката в национа-
лен план в макроикономически ма-
щаб, тъй като ще решават чрез науч-
ни и иновационни подходи ключови 
икономически проблеми. От всеки 
отпадък ще се получава веществен 
продукт или суровина за друго произ-
водство, с което ще се постига висока 
икономическа ефективност, както и 
висока екологична и социална доба-
вена стойност. 
Ще бъде скъсена и елиминирана дис-
танцията „научни достижения” – „ре-
ални технологии” – „бизнес”. 
Ползите ще засягат косвено, но с го-
лямо влияние развитието на туризма 
във всичките му аспекти – морски, 
селски, екологичен, културен и ще 
допринесат за здравословния начин 
на живот и за по-продължителната 
работоспособност на населението. 
Партньори по проекта:

https://nauka.bg/
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• Университет по архитектура, 
строителство и геодезия; 
• Лесотехнически университет – 
София; 
• Университет “Професор д-р Асен 
Златаров” – Бургас; 
• Институт по физикохимия „Ака-
демик Ростислав Каишев” – БАН; 
• Институт по органична химия с 
център по фитохимия – БАН;
• Институт по микробиология 
„Стефан Ангелов” – БАН; 
• Фондация “Клийнтех България”.
Асоциирани партньори: 
• Столична община 

• Столично предприятие за тре-
тиране на отпадъци;
• „Софийска вода” АД, 
• Интерпласт БГ – ЕООД, 
• Енергийна Агенция – Пловдив, 
• Университет на Модена, Ита-
лия

{Тук да се постави връзка към це-
лия оригинален текст (10 стр.) в .pdf 
формат, за по-заинтересованите чи-
татели: „Повече за проекта прочетете 
тук: … или на страницата на eufunds: 
тук”.}  

https://nauka.bg/
http://2020.eufunds.bg/bg/7/0/Project/Details?contractId=XacDowxt84c%3D
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1. Бихте ли се представили на наши-
те читатели?

Проф. д-р инж. Ирина Рибарова

 

2. Коя научна институция предста-
влявате и с какво се занимава тя?

В проекта съм в Екипа за управление и 
заемам длъжност „научен мениджър”, 

т.е. не представлявам конкретно ни-
кого от партньорите. Постоянната ми 
месторабота е в УАСГ (Университет 
по архитектура, строителство и гео-
дезия), който участва в проекта с два 
факултета – хидротехнически и стро-
ителен. УАСГ е научно-образователна 
институция. Изследователите, които 
ще работят по проекта, съчетават пре-
подавателска, научна и консултантска 
дейност в областите на строителното 
инженерство, водоснабдяването, ка-
нализацията и пречистването на води.  
 
3. Бихте ли представили проекта 
накратко?

Основната цел на проекта е да се из-
гради ефективна инфраструктура и 
научноизследователски капацитет 
за развитие на иновации в кръговата 
икономика с фокус върху води, енер

Проф. д-р инж. Ирина Рибарова 
за проекта за проекта „Чисти 
технологии за устойчива околна 
среда – води, отпадъци, енергия за 
кръгова икономика” (Clean&Circle) 
Проект: BG05M2OP001-1.002-0019

https://nauka.bg/


БГ Наука | www.nauka.bg

11Българска наукаДЕКЕМВРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

гия и управление на отпадъци.
За изпълнение на тази цел ще бъде по-
лучено финансиране за създаване на 
Център за компетентност, включващ 
новоизградена сграда, реконструира-
ни лаборатории и закупено ново висо-
котехнологично оборудване. Макар и 
със скромен финансов дял, центърът 
ще бъде подпомогнат и за наемане на 
научен и управленски персонал. 
Центърът за компетентност е струк-
туриран в три основни направления: 
„Води“. „Твърди отпадъци“ и „Трансфер 
на технологии“. Кръговата икономика 

в направления „Води“ и „Твърди отпа-
дъци“ ще бъде изследвана от следните 
основни аспекти: 1) Еко-ефективност: 
иновации за ефективна експлоатация; 
2) Енергия: възобновяеми и алтерна-
тивни източници; 3) Възстановяване 
на ресурси: химични елементи и био 
суровини и 4) Алтернативни ресур-
си: композитни материали, нанома-
териали. Модул „Трансфер” включва 
дейности, свързани с обучението, раз-
пространението на резултатите и раз-
витието на технологичното предпри-
емачество

https://nauka.bg/
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4. Кои са партньорите по проекта?

Водещ партньор по проекта е СУ "Св. 
Климент Охридски", а партньори по 
проекта са: Университет по архитек-
тура, строителство и геодезия; Ле-
сотехнически университет; Универ-
ситет "Професор д-р Асен Златаров" 
- Бургас; Институт по физикохимия 
- БАН; Институт по органична химия 
с център по фитохимия – БАН; Инсти-
тут по микробиология - БАН; Фонда-
ция "Клийнтех България".
Асоциирани партньори по проекта са: 
Столична община със Столично пред-
приятие за третиране на отпадъци, 
„Софийска вода” АД, Интерпласт БГ- 
ЕООД, Енергийна Агенция Пловдив, 
Университет Модена - Италия.

 
5. С какво финансиране разполага и 
кой го осигурява?

Проектът се финансира по Опера-
тивна програма „Наука и образова-

ние за интелигентен растеж”. Общата 
му стойност е 23 667 925,86 лева, от 
които 20 117 736,97 лева европейско 
(чрез Европейския фонд за регионал-
но развитие) и 3 550 188, 89 лева на-
ционално съфинансиране.

6. Какви дейности ще се извършват 
в отделните лаборатории?

В проекта ще функционират 7 ла-
боратории в направление ‚Води“, 6 
лаборатории в направление „Твър-
ди отпадъци“ и 2 лаборатории в на-
правление „Трансфер на технологии“. 
В тях ще се извършват 27 планира-
ни дейности, като повечето ще се из-
пълняват съвместно, в партньорство 
между няколко лаборатории. Това 
е едно от най-ценните достижения 
на проекта, позволяващо „излизане“ 
от тесните рамки на специализира-
ни научни изследвания и прилагане 
на холистичен подход за решаване 
на научно-практически проблеми и 
създаване на цялостни иновационни 
технологии в областта на кръговата 
икономика. В направление „Води“ се 
очаква да се разработят иновативни 
сензори и биосензори за експресна 
детекция, иновативни биотехнологии 
за пречистване и допречистване на 
води на основата на нови материали, 
чрез плазмени методи или алги и т.н.. 
В направление „Твърди отпадъци“ ще 
се разработват иновативни методи за 
определяне на опасни свойства на от-

https://nauka.bg/
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ди за селективно разрушаване с оглед 
повишаване потенциала за оползотво-
ряването на строителните отпадъци 
и методи за управление на рисковите 
им компоненти; иновативни техно-
логии за ефективно оползотворяване 
на конкретните твърди отпадъци и 
други. По отношение на ефективното 
използване на енергията ще се разра-
ботват горивни и електролизни клет-
ки за получаване на водород от отпа-
дъчни води; оптимизиране добива на 
енергия от утайки от пречиствател-
ни станции за отпадъчни води и био-
разградими отпадъци /хранителни и 
растителни/; ще се изследват компо-
зитни отпадъци и оползотворяване 
на нерециклируемите и строителни 

отпадъци с цел получаване на RDF го-
риво и т.н.

7. Каква ще бъде ползата за обще-
ството от успешното реализиране 
на проекта?

Ползите за обществото ще са в някол-
ко аспекта. От една страна, ще бъде 
създаден Център за компетентност 
за развитие на иновации в кръговата 
икономика с фокус върху води, енер-
гия и управление на отпадъци. Този 
център ще е материален, а не вирту-
ален, т.е. ще има създадена модерна 
инфраструктура – сгради, оборудва-
не, персонал на високо технологично 
и експертно ниво. От работещите в 

https://nauka.bg/
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центъра ще зависи неговата устойчи-
вост във времето, но екипът вярва, че 
ще успее да се справи с това предиз-
викателство и центърът ще продължи 
да се развива и след приключването 
на проекта. От друга страна, в полза 
на обществото ще са резултатите от 
провежданите научни експерименти, 
насочени към една природосъобраз-
на икономика, с по-малко използване 
на ресурси и с по-малко замърсяващи 
емисии.

 
8. Как оценявате работата на екипа 
си?
Считам, че експертната комисия, коя-
то е класирала проекта на едно от 
първите места, е дала недвусмислена 
оценка на достиженията на екипа.

 
9. Има ли млади хора, които искат 
да се занимават с наука във Вашата 
област?
Да, има такива млади хора. В катедра-
та, в която работя, ежегодно се обуча-
ват по около 3 до 5 докторанта. Про-
блемът е осигуряване на подходящо 
финансиране, което да задържи мла-
дите хора в науката. Този проект от-
варя една добра перспектива в това 
отношение.
 

10. Какво, според Вас, трябва корен-
но да се промени в България по от-
ношение на науката?
Науката трябва да стане държавна по-
литика, но не само на думи и докумен-
ти, а и на дела!

И в свободното си време проф. Рибаро-
ва обича да е близо до вода (Снимка на 
Ниагарския водопад)
  

https://nauka.bg/
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[ВИДЕО] Чисти технологии за устойчива околна 
среда – води, отпадъци, енергия за кръгова 

икономика

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/video-chisti-tehnologii-ustoichiva-okolna-sreda-vodi/
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На встъпителната пресконфе-
ренция на 15 юни, проф. дтн 
инж. Райчо Иларионов – Рек-
тор на Технически универси-

тет – Габрово и ръководител на Екипа 
за управление на проекта за изграж-
дане на Център за компетентност „Ин-

телигентни мехатронни, еко- и енер-
госпестяващи системи и технологии“, 
подчерта значимостта на проекта за 
развитието на устойчиво партньор-
ство между науката, образованието и 
бизнеса. „Днес е един малък празник 
за нашия университет – каза той при 

Ще бъде изграден Център за 
компетентност „Интелигентни 
мехатронни, еко- и 
енергоспестяващи системи и 
технологии“

https://nauka.bg/
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откриването на събитието – защото 
ние дълги години имахме една мечта 
– да създадем технологичен център, 
център за компетентност или вари-
ант на технологичен парк в Техниче-
ския университет в Габрово. Работи-
хме близо две години по създаването 
на тази идея и вече имаме щастливата 
възможност да направим встъпител-
ната конференция. Това е Център за 
компетентност в областта на мехатро-
никата и чистите технологии. Освен 
по този проект ние работим по още 
4 проекта. Участваме в три центъра 
за компетентност и в един център за 
върхови постижения. Нашата идея е 
да обединим всички тези проекти на 
едно място и да създадем Технологи-
чен парк към Техническия универси-
тет в Габрово. Сега слагаме началото 
на тази идея. Технологичният парк ще 
бъде не само за създаването на високо 

интелигентни и технологични изде-
лия, но в същото време там ще се обу-
чават нашите млади инженери и док-
торанти, ще създаваме наука в полза 
на бизнеса.“  

Проектът за изграждане на цен-
търа за компетентност (проект 
BG05M2ОP001-1.002-0023) е финанси-
ран по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж”. 
Средствата за финансиране са осигу-
рени по Приоритетна ос 1 „Научни из-
следвания и технологично развитие“ 
на оперативната програма, процедура 
„Изграждане и развитие на центрове 
за компетентност”, съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално раз-
витие. Бюджетът на проекта е на обща 
стойност над 23,5 млн. лв., от които 20 
млн. лв. европейско и 3,5 млн. лв. на-
ционално съфинансиране. Срокът на 

https://nauka.bg/
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изпълнение на договора е от 30 март 
2018 г. до 30 ноември 2023 г.

Основните параметри, цели, дейности 
и очаквани резултати бяха представе-
ни по време на пресконференцията от 
доц. Илия Железаров – Водещ коорди-
натор на проекта. Ще бъде осъщест-
вено значително модернизиране на 
съществуващи специализирани науч-
ноизследователски инфраструктури 
на обща стойност над 4,8 млн. лева. 
Закупеното оборудване ще е с общ бю-
джет над 13,6 млн. лева, от които по-
вече от 12,7 млн. лева за машини, тех-
ническо оборудване, лабораторна и 
измервателна апаратура, компютър-
ното оборудване, софтуер и застра-

ховки. За извършването на пазарно 
ориентирани научни изследвания и 
развиване на нови технологии на ви-
соко международно ниво са предвиде-
ни над 4 млн. лева. Ще бъдат въведени 
и нови обучителни и образователни 
методи в практиката на центъра на 
обща стойност над 100 хиляди лева. 
За осъществяването на трансфер на 
знания и технологии и осигуряване на 
бизнес специализирани научноизсле-
дователски услуги ще бъдат изразход-
вани над 220 хиляди лева. Полагат се 
и усилия за информиране на широка-
та общественост и публичност на ре-
зултатите, а ще бъде извършен и неза-
висим външен одит на дейностите по 
проекта.

https://nauka.bg/
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 В резултат от инвестицията се очаква 
да бъде изграден капацитет на екипи 
за научни изследвания и иновации 
в приложната област на Иновацион-
ната стратегия за интелигентна спе-
циализация 2014 – 2020 (ИСИС), чрез 
привличане на водещи изследователи 
и обмен между екипа на проекта и во-
дещи изследователски организации. 
При успешно реализиране на проекта 
и създаване на съвременни условия 
за научноизследователска дейност, в 
България ще бъдат задържани и при-
влечени млади изследователи, учени 
и докторанти. Чрез прилагането на 
новите методи за обучение, ще бъде 
постигнато разпространение и прак-
тическо приложение на постигнатите 
научноизследователски резултати и 
трансфер на знания. Очаква се и ко-
мерсиализиране на резултатите от на-
учноизследователските пакети, чрез 
разработване и популяризиране на 
портфолио от патенти и полезни мо-
дели. Чрез развитие на сътрудничест-
во с бизнеса, ще бъдат разработени 
и внедрени иновативни технологии 
и продукти в областта на мехатрони-
ката и чистите технологии. Ще бъдат 
увеличени възможностите за включ-
ване на научните екипи в проекти 
и програми на международно ниво, 
работейки в тясно сътрудничество с 
престижни Европейски научни инсти-
туции. Ще бъдат разкрити нови въз-
можности за сътрудничество между 
наука и бизнес.

Новопостроеният инфраструктурни 
комплекс: Център за компетентност 
„Интелигентни мехатронни, eко- и 
енергоспестяващи системи и техно-
логии“ ще включва 33 лаборатории в 
8 лабораторни комплекса, където се 
очаква между бизнеса и центъра да 
бъдат осъществени 14 съвместни на-
учноизследователски проекта.

Партньори по проекта:

Технически университет – Габрово;
Технически университет – София;
Технически университет – Варна;
Софийски университет “Св. Кл. Охрид-
ски”;
Институт по роботика – БАН;
Институт по електроника – БАН;
Централна лаборатория по приложна 
физика – БАН.
Това е и проектът с най-много асоции-
рани партньора – 18 на брой, сред кои-
то е важно да се отбележат Техниче-
ски университет – Берлин, Германия 
и Технически университет – Либерец, 
Чехия.

Прочетете интервюто с доц. Железа-
ров тук.

Повече информация: CoC – SMEESST.

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/kakvo-tryabva-da-znaem-izgrajdaneto-centara-kompetentnost-inteligentni/
https://nauka.bg/kakvo-tryabva-da-znaem-izgrajdaneto-centara-kompetentnost-inteligentni/
https://nauka.bg/wp-content/uploads/2018/11/CoC_SMEESST-2018-bg.pptx
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Здравейте, доц. Железаров! Бихте 
ли представили проекта накратко?

Основната цел на проекта е изграж-
дане на устойчиво функциониращ на-
ционален научен комплекс: Център 
за компетентност „Интелигентни ме-
хатронни, eко- и енергоспестяващи 
системи и технологии”, в който трите 

страни на „триъгълника на знанието” 
– образование, научни изследвания и 
бизнес, се намират в ефективно и ди-
намично взаимодействие, основава-
що се на споделени стратегии, силни и 
конкретни ангажименти и съвместни 
научни проекти и партньорство.

Центърът за компетентност ще има 

Ще бъде изграден Център за 
компетентност „Интелигентни 
мехатронни, еко- и 
енергоспестяващи системи и 
технологии“

https://nauka.bg/
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два големи стълба:

Лабораторни комплекси и научни из-
следвания в областта на интелигент-
ни мехатронни системи и енергоспес-
тяващи системи и чисти технологии, в 
които научни екипи ще извършват на-
учно-приложни и приложни изслед-
вания.
В рамките на проекта се предвижда 
въвеждането на нови обучителни и 
образователни методи чрез разра-
ботването на нови бакалавърски, ма-
гистърски и докторски програми в 
областта а чистите технологии и ме-
хатрониката, както и провеждането 
на конференции, семинари, дни на 
отворените врати и други маркетин-
гови дейности за разпространение на 
резултатите.
Основната цел е резултатите от науч-
ните изследвания да стигнат по-бър-
зо до реалния бизнес, да се пренасят 
в практиката. Така хората от образо-
ванието и науката и хората от бизнеса 
ще си бъдат още повече взаимно по-
лезни.

За да се реализира основната цел на 
проекта, са предвидени следните дей-
ности:

Значително модернизиране на съ-
ществуващи специализирани научно-
изследователски инфраструктури на 
обща стойност над 4,5 милиона лева.
Закупуване на машини, техническо 

оборудване, лабораторна и измерва-
телна апаратура, необходими за реа-
лизиране на научноизследователски 
и иновационни програми с общ бю-
джет над 13,5 милиона лева, от които 
за компютърно оборудване и специа-
лизиран софтуер около 800 000 лева.
Извършване на пазарно-ориентирани 
научни изследвания, развиване и мо-
дифициране на нови технологии на 
високо международно ниво с бюджет 
над 4 милиона лева.
Широко разпространение на резул-
татите от научните изследвания и 
въвеждане на нови обучителни и об-
разователни методи в практиката на 
центъра на обща стойност около 120 
000 лева.
Трансфер на знания и технологии и 
осигуряване на бизнес специализира-
ни научноизследователски услуги на 
обща стойност 220 000 лева.
Информиране и публичност; незави-
сим външен одит на дейностите по 
проекта; организация и управление с 
предвидени средства на стойност над 
550 000 лева.
 

Кои са партньорите по проекта?

Партньори по проекта са четири во-
дещи университета от страната и три 
института на Българската академия 
на науките:

Технически университет – Габрово;

https://nauka.bg/
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Технически университет – София;
Технически университет – Варна;
Софийски университет “Св. Кл. Охрид-
ски” – Факултет по химия и фармация;
Институт по роботика – БАН;
Институт по електроника – БАН;
Централна лаборатория по приложна 
физика – БАН.
Проектът е с най-голям брой асоции-
рани партньори от всички проекти 
по тази процедура, които ще вземат 
активно участие при неговата реали-
зация. Сред тях са както бизнес орга-
низации, така и сдружения на бизнеса. 
За осигуряване на по-високо научно 
ниво на центъра, като асоциирани 
партньори са привлечени структури 
от световно известни университе-
ти (Технически университет – Либе-
рец, Чехия и Технически университет 
– Берлин, Германия). Асоциираните 
партньори са:

АББ България” ЕООД;
„АМК задвижваща и управляваща тех-
ника” ЕООД;
„ЕКО ПРОЕКТ” ООД;
„Капрони” АД;
„Мехатроника” АД;
„Милара Интернешънъл” ООД;
„ПОДЕМ-КРАН” АД;
„Фирст” ООД;
„Цератицит България” АД;
Клъстер Мехатроника и автоматиза-
ция;
Клъстер Зелена синергия;
Клъстер Тракия икономическа зона;

Българска браншова камара – Маши-
ностроене;
Търговско-Промишлена Палата – Ста-
ра Загора;
Габровската Търговско-Промишлена 
Палата;
Индустриална Стопанска Асоциация/
Стопанска Камара – Габрово;
Технически университет – Берлин, 
Германия;
Технически университет – Либерец, 
Чехия.
 
С какво финансиране разполага 
проектът и кой го осигурява?

Проектът се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна програ-
ма „Наука и образование за интели-
гентен растеж”, по Приоритетна ос 1 
„Научни изследвания и технологично 
развитие” процедура „Изграждане и 
развитие на центрове за компетент-
ност”, съфинансирана от Европейския 
фонд за регионално развитие. Общата 
стойност на проекта е 23 569 719,17 
лв., от които 20 034 261,29 лв. евро-
пейско и 3 535 457,88 лв. национално 
съфинансиране. Срокът на изпълне-
ние на договора е от 30 март 2018 г. до 
30 ноември 2023 г.
 
Какви дейности ще се извършват в 
отделните лаборатории?

За изграждането на модерна научно-
изследователска инфраструктура ЦК 

https://nauka.bg/
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ИМЕЕСТ ще бъдат извършени инвес-
тиционни дейности в рамките на про-
екта, като:

строително-ремонтни дейности и дос-
тавка (закупуване на ДМА и ДНА), кои-
то оказват значително въздействие 
върху качеството и количеството на 
научните изследвания. Реконструк-
ция и значително модернизиране на 
стария сграден фонд и помещения в 
ТУ Габрово, ТУ София – филиал Пло-
вдив, СУ „Св. Кл. Охридски” – Факултет 
по химия и фармация и Института по 
роботика при БАН в съответствие с 
изискванията на специфичното обо-
рудване, необходимо за провеждане 
на научни изследвания на най-високо 
равнище. Над 30 лаборатории, в кои-
то ще бъде инсталирано високотех-
нологично оборудване, включително 
лабораторно, за осигуряване на под-
ходящата материална база за науч-
ни изследвания. Ще бъде изградена 
помощна инфраструктура, базирана 
на информационни и телекомуника-
ционни технологии, като интранет 
мрежа, координационен офис за тех-
нологичен трансфер и координацио-
нен офис за управление на Центъра. 
Две заседателни стаи за организиране 
на срещи с бизнеса, клъстърни и бран-
шови организации, за провеждане на 
регулярни срещи на научния екип на 
центъра, за срещи с водещи техно-
логични изследователски организа-
ции и фирми от Европа и др. Офис за 

работа на членовете на партньорски 
организации, водещи изследователи 
и върхови специалисти и лекционна 
зала – за прилагане на нови обучител-
ни и образователни методи.
Закупуване и инсталиране на висо-
котехнологично оборудване, лабора-
торно-измервателна техника, ком-
пютърна техника за осигуряване на 
подходящата материална база за на-
учни изследвания.
 
Отделните лаборатории са групира-
ни в 8 лабораторни комплекса, според 
изследванията и дейностите, които 
ще се осъществяват в тях, покриващи 
в много голяма степен спектъра на те-
матичната област на Иновационната 
стратегия за интелигентна специали-
зация „Мехатроника и чисти техноло-
гии”:

Научно-лабораторен комплекс “Енер-
госпестяващи системи и техноло-
гии за проектиране и производство 
на високотехнологични продукти” 
включващ 4 лаборатории: Енергос-
пестяващи технологии за удължаване 
на жизнения цикъл и повишаване на 
експлоатационната сигурност, CAD/
CAM системи за проектиране и произ-
водство на високо-технологични про-
дукти, Адитивни и енергоспестяващи 
технологии и екипировка експлоата-
ционната сигурност, Интелигентни 
технологии, базирани на интензивни 
енергийни потоци.
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Научно-лабораторен комплекс “Ин-
телигентни мехатронни системи за 
измерване и контрол”, състоящ се от 
3 лаборатории: Интелигентни меха-
тронни системи за измерване на ста-
тични и динамични величини, Инте-
лигентни системи за изследване на 
структура и свойства на материалите, 
Изследване на подводни шумове, сиг-
нали и вибрации на морски съдове и 
съоръжения.
Научно-лабораторен комплекс “Елек-
троника и сензорика” с 2 лаборатории: 
Разработване на сензорни елементи 
за влажност, газове и температура на 
базата на оксидни наноструктурни 
материали, получени по зол-гел тех-
нология и изследване на параметри-
те и характеристиките им. Анализ на 
данни от мултисензорна система на 
базата на газови сензори и Микро-
електронни и микропроцесорни ус-
тройства и системи.
Лабораторен комплекс в областта на 
“Разпределени системи и интелигент-
ни сензорни мрежи” с 5 лаборатории: 
Интелигентни инфраструктури в ИТС, 
Обработка на данни от сензорни мре-
жи и разпределени вградени системи, 
Обработка и съхранение на големи 
обеми от данни в интелигентни сис-
теми, Обработка на визуална инфор-
мация в интелигентните транспортни 
системи, Биосензори и обработка на 
данни в системи за подпомагане на 
възрастни хора и високо-рискови па-
циенти.

Лабораторен комплекс по “Роботика 
и интелигентни системи за автома-
тизация” (5 лаборатории): Умни (ин-
телигентни) и специализирани ро-
боти, Интелигентни автоматизирани 
производствени системи, Роботика и 
мехатроника, Колективна роботика, 
Специални електрозадвижвания в ро-
ботиката.
Лабораторен комплекс по „Нанострук-
турирани материали и дисперсни 
системи в чистите технологии” с 2 
лаборатории: Иновативни нанострук-
турни материали и Дисперсни систе-
ми и реология в чистите технологии 
във Факултета по химия и фармация.
Лабораторен комплекс “Интели-
гентни енергоспестяващи системи 
и технологии”, в който влизат лабо-
раториите: Методи и средства за ре-
шаване на енергийни и инфраструк-
турни проблеми свързани с масовата 
електромобилност, Еко- и енергоспес-
тяващи, безконтактни предаватели 
на електрическа енергия, Eлектро-
задвижване и електрообзaвеждане 
– съвременни енергийно-ефектив-
ни електрокомпоненти и системи с 
приложение в индустриалния сек-
тор, Екологични, енергоспестяващи и 
електромагнитно съвместими светло-
технически, LED и ВЕИ компоненти и 
технологии, Енергоефективни систе-
ми и технологии при използване на 
топлинна и хидравлична енергия и 
вторични и възобновяеми енергийни 
източници, Задвижващи и позицио-
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ниращи системи, Интегрирани енер-
госпестяващи технологии.
Лабораторен комплекс “Интели-
гентни мехатронни системи в транс-
портните средства и индустрията”, 
включващ следните лаборатории: Ав-
томобилни мехатронни системи, Ин-
тегрирани системи за проектиране и 
производство в автомобилната индус-
трия, Автономни летателни апарати, 
Оптични и лазерни технологии в ав-
томобилната индустрия, Индустриал-
ни нанотехнологии.
 
Каква ще бъде ползата за общество-
то от успешното реализиране на 
проекта?

Успешното реализиране на проекта 
ще доведе до:

Изграждане на капацитет на екипи 
за научни изследвания и иновации 
в приложната област на ИСИС, чрез 
привличане на водещи изследователи 
и обмен между екипа на проекта и во-
дещи изследователски организации;
Задържане и привличане в България 
на млади изследователи, учени и док-
торанти, чрез създаване на съвремен-
ни условия за научноизследователска 
дейност;
Разпространение и практическо при-
ложение на постигнатите научноиз-
следователски резултати и трансфер 
на знания чрез прилагане на съвре-
менни методи за обучение;

Комерсиализиране на резултатите 
от научноизследователските пакети, 
чрез разработване и популяризиране 
на портфолио от патенти и полезни 
модели;
Извършване на акредитирани измер-
вания и изпитвания в областта на ме-
хатрониката и чистите технологии;
Разработване и внедряване на ино-
вативни технологии и продукти в об-
ластта на мехатрониката и чистите 
технологии, чрез развитие на сътруд-
ничество с бизнеса;
Увеличаване възможностите за 
включване на научните екипи в про-
екти и програми на международно 
ниво, работейки в тясно сътрудни-
чество с престижни Европейски науч-
ни институции;
Нови възможности за сътрудничест-
во между наука и бизнес, осигурявай-
ки достъп на МСП до специализирани 
бизнес услуги.
 

Благодарим Ви за информацията и 
отделеното време! Пожелаваме Ви ус-
пех!

Повече информация: CoC – SMEESST.   

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/wp-content/uploads/2018/11/CoC_SMEESST-2018-bg.pptx
https://nauka.bg/wp-content/uploads/2018/11/CoC_SMEESST-2018-bg.pptx
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[ВИДЕО] Интелигентни мехатронни, еко- и 
енергоспестяващи системи и технологии

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/video-inteligentni-mehatronni-eko-energospestyavashti-sistemi-tehnologii/
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 Водещата организация по Проект 
BG05M2OP001-1.002-0012-C01 е Ин-
ститутът по органична химия с Цен-
тър по фитохимия при при БАН (ИОХ-
ЦФ-БАН), а общата стойност възлиза 
на почти 23,8 млн. лв., от които над 
20 млн. лв. европейско и повече от 3,5 
млн. лв. национално съфинансиране. 
Срокът за изпълнение е от 30.03.2018 

г. до 30.12.2023 г.

Партньори по проекта са Агробио-
институт при Селскостопанска акаде-
мия, Факултетът по химия и фармация 
и Биологическия факултет на СУ „Св. 
Климент Охридски“, както и Институ-
тът по полимери при БАН, а асоции-
рани партньори са Вагенингенския 

Изгражда се Център за 
компетентност "Устойчиво 
оползотворяване на био-ресурси и 
отпадъци от лечебни и ароматични 
растения за иновативни биоактивни 
продукти“

https://nauka.bg/
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университет, Холандия, както и едно 
холандско дружество с ограничена от-
говорност.

Същността на проекта е чрез ефек-
тивно използване на националните 
ресурси от лечебни и ароматичнини 
растения и оползотворяване на агро-
био-отпадъци, както и прилагане на 
зелени технологии да бъдат създаде-
ни и предложени на индустрията ино-
вативни продукти и технологии и по 
този начин да се създадат условия за 
устойчив растеж на биоикономиката 
на страната и извън нея.

В свят с бързо нарастващо население 
оптималното използване на налични-
те природни ресурси има безспорно 
най-висок приоритет. През вековете 
хората са разчитали на растенията за 
своите основни нужди като храна и 
хранителни запаси (плодове, грудки), 

дрехи и подслон (листа, дървесина, 
влакна). От праисторически времена 
растенията са използвани и като из-
точник на ефективни средства за ле-
чение на много заболявания. Следва 
да се отбележи, че днес между 25% 
и 50% от продаваните понастоящем 
лекарства дължат своя произход на 
естествените природни продукти. 
Растенията като цяло са незаменим 
източник на природни съединения, 
които са широко използвани за подпо-
магащи здравето продукти и за иден-
тифициране на потенциални кандида-
ти за лекарства. Химичните вещества, 
съдържащи се в растенията и използ-
вани като терапевтични средства до 
голяма степен са вторични метаболи-
ти, които са получени биосинтетично 
от първичните растителни метаболи-
ти (въглехидрати, аминокиселини и 
липиди) и не участват пряко в расте-
жа, развитието, или размножаването 
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на растенията. Растения са източник 
на разнообразни биологично активни 
молекули с все още неизвестна струк-
тура, чиито потенциал като лечебни 
и подпомагащи здравето вещества 
предстои да бъде изследван. 
Въпреки малката си територия, Бъл-
гария се нарежда сред страните с 
най-голямо биологично разнообразие 
в Европа. Българската флора от висши 
растения включва 194 български ен-
демити от 72 рода и 26 семейства, за-
едно с 320 балкански ендемити. Днес, 
в България се събират и използват 
около 750 лечебни и ароматични рас-
тителни (ЛАР) видове (около 21% от 
3 567 вида известни висши растения 
в страната), 200 от които са икономи-
чески целесъобразни и редовно се съ-
бират, сушат и обработват. Някои от 

тях се култивират от земеделски про-
изводители, местни земеделски коо-
перации или национални компании. 
В момента усилията да се замени съ-
бирането на диворастящите видове с 
отглеждането на някои видове се под-
крепят от разбирането, че това може 
да допринесе за икономическото раз-
витие на по-слабо развитите региони 
в страната – разработени са няколко 
междурегионални проекта предназ-
начени да послужат като пример за 
добри практики в това отношение.

Българската индустрия за фармаце-
втични продукти и здравеопазване 
има опит в използването на местното 
биоразнообразие за производство на 
етерични масла, козметика и фарма-
цевтични продукти. Интересът към 
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оползотворяването на природните 
съединения непрекъснато расте в ин-
дустриалните страни и използването 
на природно базирани продукти за 
различни цели (терапевтични и пре-
вантивни форми, козметика, функ-
ционални храни и т.н.) постоянно се 
увеличава. 

Трябва да се отбележи обаче, че по-го-
лямата част от лечебните растения и 
билки се изнасят като суров материал 
извън България. Ето защо стратеги-
чески приоритет трябва да бъде съз-
даването на условия, които да стиму-
лират преработването на лечебните 
растения в страната и превръщане-
то им в източник на висока добавена 
стойност в рамките на националната 
икономика. Последното се подкрепя и 
от значително по-ефективния и бърз 
трансфер на лабораторните техно-
логии и иновации в тази област към 
микро и малки компании с по-малки 
производствени мощности отколкото 
при други производства.

Това е област, в която задълбочените 
изследвания на традиционните зна-
ния от етномедицината и етнофарма-
цията се съчетават с най-модерните 
фундаментални научни изследвания 
и използването на съвременни техно-
логии.

За реализирането на рационално и 
устойчиво оползотворяване на лечеб-

ните и ароматични растения, както 
и отпадъците от тяхна преработка е 
необходима комплексна научноизсле-
дователска и технологична дейност, 
която започва от растението, преми-
нава през разработването на различ-
ни технологични етапи и завършва с 
продукт значим за потребителите и 
пазара. Поради това, научноизследо-
вателската дейност, планирана да се 
извършва с помощта на подобрената 
и/или новосъздадена научна инфра-
структура обхваща в дългосрочна 
перспектива (10 години и отвъд), на-
учни проекти, свързани неразривно в 
съгласуван работен поток. 

Фирмите, пряко заинтересовани от 
разработвани от Центъра здравослов-
ни продукти на базата на ЛАР, могат 
да бъдат разделени най-общо на две 
основни групи:

– Малки и средни предприятия, които 
се интересуват от иновации в облас-
тта на козметиката, функционалните 
храни, продукти за здравеопазването 
и други;

– Фармацевтични фирми интересу-
ващи се от идентифициране и раз-
работване на нови лекарствени 
кандидати на базата на изолирани би-
оактивни природни съединения или 
техни синтетични аналози.

Реализацията на разработваните 
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от Центъра иновативни продукти и 
технологии ще има също съществен 
положителен икономически ефект 
върху голяма група участници в агро-
био-индустрията произвеждащи и/
или осигуряващи изходна биомаса за 
преработка, включваща земеделски 
производители, фирми отглеждащи 
и преработващи ЛАР, както и фирми с 
производства генериращи значител-
ни обеми от агробио-отпадъци, които 
съдържат ценни биоактивни веще-
ства. Заедно с очаквания икономиче-
ски ефект, практическата реализация 

на разработваните от Центъра проду-
кти и технологии ще има дълготрай-
но положително въздействие и ще 
създаде стимули за заетост при соци-
ално слаби групи от населението сега 
заети със събиране или отглеждане 
на ЛАР. Едновременно с това устойчи-
вото оползотворяване на ЛАР ще има 
положителен ефект върху опазването 
на околната среда и екосистемите.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Владимир Димитров и съм 
професор в Института по органична 
химия с Център по фитохимия при 
БАН. Занимавам се с органична химия, 
а по-точно с разработка на синтетич-

ни подходи за получаване на биоак-
тивни синтетични съединения, както 
и на техни природни аналози.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Институтът по органична химия с 

Интервю с проф. Владимир 
Димитров относно Центъра 
за компетентност "Устойчиво 
оползотворяване на био-ресурси и 
отпадъци от лечебни и ароматични 
растения за иновативни биоактивни 
продукти“
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Център по фитохимия при БАН се за-
нимава с органична и фитохимия, как-
то и със създаване на нови материали 
с приложение в съвременните тех-
нологии. Разработките в така общо 
формулираните области се подкрепят 
от спектроскопски и други методи за 
изучаване и охарактеризиране на син-
тетични и природни съединения, за 
което разполагаме с някои от необхо-
димите научни инструменти.

Бихте ли представили проекта на-
кратко?

Проектът е за създаване на Цен-

тър за компетентност (договор 
B G 0 5 M 2 O P 0 0 1 - 1 . 0 0 2 - 0 0 1 2 - C 0 1 ) 
„Устойчиво оползотворяване на 
био-ресурси и отпадъци от лечебни и 
ароматични растения за иновативни 
биоактивни продукти“. Същността на 
проекта е чрез ефективно използване 
на националните ресурси от лечебни 
и ароматични растения и оползотво-
ряване на агробио-отпадъци, както 
и прилагане на зелени технологии 
да бъдат създадени и предложени на 
индустрията иновативни продукти и 
технологии и по този начин да се съз-
дадат условия за устойчив растеж на 
биоикономиката на страната и извън 
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нея.

Стратегическата цел на проекта е да 
се изгради Център за компетентност 
с необходимата научна инфраструкту-
ра и човешки потенциал за осъщест-
вяване на изследователска дейност и 
приложни разработки насочени към 
предприемачеството.

Кои са партньорите по проекта?

Институт по органична химия с Цен-
тър по фитохимия при БАН (водеща 
организация).
Агробиоинститут при Селскостопан-
ска академия.
Факултет по химия и фармация на Со-
фийски университет „Св. Климент Ох-
ридски“.
Биологически факултет на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“.
Институт по полимери при Българска 
академия на науките.

С какво финансиране разполага и 
кой го осигурява?

Общата стойност на финансирането 
е 23 791 055,20 лв., от които 20 222 
396,92 лв. европейско финансиране от 
„Европейски фонд за регионално раз-
витие“ и 3 568 658,28 лв. национално 
съфинансиране.

Какви дейности ще се извършват в 
отделните лаборатории?

В началото, основните дейности по 
проекта са фокусирани към:

Създаване на съвременен научно-из-
следователски комплекс, който да об-
хваща целия процес – от растението 
до продукта, за ефективно, екологич-
но съобразно и устойчиво оползотво-
ряване на природните ресурси, чрез 
изграждане на съвременна научна ин-
фраструктура.
Обновяване, модернизиране и функ-
ционално интегриране на научната 
инфраструктура на партньорските 
организации, изграждащи Центъра. 

След изпълнението на инвестицион-
ната програма, научните разработки 
в лабораториите ще са насочени към 
комплексното изучаване и оползотво-
ряване, например на дадено перспек-
тивно лечебно растение, по цялата 
верига до създаване на краен продукт 
(напр. хранителна добавка, лечебна 
козметика и др.). Това включва химич-
но профилиране на природните съе-
динения, съдържащи се в растение-
то, определяне на биологичната им 
активност, създаване на ефективни 
методи за получаване на екстракти с 
полезна биоактивност. В края на този 
процес се предвижда създаване на 
прототипи на продукти, включително 
крайни форми за потребление, които 
да се предлагат за внедряване на мал-
ки и средни компании.
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Каква ще бъде ползата за общество-
то от успешното реализиране на 
проекта?

Очакваните резултати и ползи за об-
ществото от изграждането на Център 
за компетентност са: концентрация 
на научен и финансов потенциал, и на 
съвременна научна инфраструктура в 
Център за компетентност за реализа-
ция на планираните цели и дейности; 
разработване на зелени технологии и 
подходи за създаване на иновативни 
фитопродукти за медицински, козме-
тични и хранителни цели; стимулира-
не и реална подкрепа на земеделски 
производители от различни райони, 
включително и икономически слабо 
развити, за култивиране на лечебни и 
ароматични растения като устойчив 
поминък; активно опазване на расти-
телното биоразнообразие в страната, 

чрез разработване на интелигентни 
и щадящи подходи и технологии за 
оползотворяването му; увеличаване 
на капацитета на българските пред-
приятия за разработване и внедрява-
не на иновативни конкурентни проду-
кти, с пазарна реализация в страната и 
чужбина; социална значимост – пови-
шаване на качеството на живот чрез 
създаване на иновативни продукти от 
природен произход.

Как оценявате работата на екипа 
си?

Съществува хармонично взаимо-
действие и плодотворно сътрудни-
чество между колективите на парт-
ньорските организации. По време на 
разработването на проектното пред-
ложение се изгради атмосфера на ин-
тердисциплинарно сътрудничество, 
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която продължава в процеса на из-
пълнението.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

Млади хора има, но те не са достатъч-
но за възпроизводството на учени и 
специалисти. Не е тайна, че нивото на 
обществено признание на учените от 
природните науки в България е ниско, 
както по отношение на финансиране, 
така и по отношение на реализацията 
на специалистите с придобита висока 
квалификация (с малки изключения). 
Поради това са малко желаещите да се 
реализират в нашата област или пък 
търсят реализация в чужбина. Ако 

това не се промени решително в близ-
ките 1-2 години, ще се генерира още 
изоставане, което няма да може да се 
навакса с десетилетия. С колеги се ше-
гуваме, че след изпълнението на про-
екта за създаване на Център за ком-
петентност ще разполагаме с чудесна 
апаратура, но няма да има хора, които 
да работят с нея.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Инвестиции в образованието – да се 
фокусират средствата в малко уни-
верситети с потенциал за обучение на 
съвременно ниво (знае се кои могат 
да са тези университети).
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Инвестиции в обучението магистри 
и докторанти (особено в природни-
те науки), чрез провеждане на изсле-
дователска дейност – понастоящем 
средствата са крайно недостатъчни.

Бизнесът, който се оплаква от липса 
на кадри, следва да насочи инвести-
ции към създаването им – напр. сти-
пендии за студенти и предлагане на 
работни места и социални придобив-
ки при започване на работа; същест-
вуват модели и възможности, които 
не се прилагат, а се практикуват от 
поколения от работодателите в други 
страни.

Инвестиране в социалният статут на 
учените в България – без това няма 
да има възпроизводство на учени, а от 
там и инвестициите в образованието 
няма да са ефективни. Всичко каза-
но накратко до тук по този въпрос се 
практикува успешно в повечето евро-
пейски страни и поради това не е нуж-
но да се „открива колелото“, а просто 
да се прилагат добрите практики.
  

https://nauka.bg/


Центрове за компетентност

38Българска наукаДЕКЕМВРИ 2018

 

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

[ВИДЕО] Устойчиво оползотворяване 
на био-ресурси и отпадъци от лечебни 
и ароматични растения за иновативни 

биоактивни продукти

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/video-ustoichivo-opolzotvoryavane-bio-resursi-otpadaci-lechebni-aromatichni/


БГ Наука | www.nauka.bg

39Българска наукаДЕКЕМВРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

Четири университета и три института 
на БАН създават първия в България и 
Европа Център за компетентност по 
квантова комуникация, интелигент-
ни системи за сигурност и управление 
на риска „КВАЗАР“.

Центърът е от изключителна важност, 
тъй като в неговата дейност са обе-
динени авангардната тематика кван-
това комуникация, сензорика и упра-
влението на риска чрез интелигентни 
системи за сигурност.

Очаква се чрез експертизата на уче-
ните от осем водещи български уни-
верситета и научни организации да 
бъде изграден обединен лабораторен 
комплекс от три интегрирани симу-
лационни центъра на територията на 
София, Варна и Велико Търново. До-
пълнително звено към тях ще има и в 
гр. Габрово.

Центърът ще бъде оборудван със съ-
временна апаратура на стойност 13,5 

Изграждане и развитие на Центъра 
за компетентност “Квантова 
комуникация, интелигентни системи 
за сигурност и управление на риска” 
(Quasar)
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млн. лева. Проектът се финансира по 
оперативна програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж” 
2014-2020, а срокът за изпълнение е 
60 месеца, считано от 01.06.2018.

Водеща организация е Институтът по 
роботика „Св. ап. и ев. Матей” – БАН.

Целта на научния екип ще бъде да съз-
даде софтуер и роботизирани плат-
форми, които да се използват в кри-
тична инфраструктура по вода, въз-
дух и суша.

Какво означава на практика това: ако, 
например, възникне авария в АЕЦ или 
друго производствено предприятие и 
се получи изтичане на радиация или 

опасни вещества, чрез роботизира-
ните платформи на КВАЗАР и на база 
специален софтуер ще може да се ус-
танови фактическата обстановка на 
мястото на аварията. Това ще е необ-
ходимо в случаите, когато човешка 
намеса на място е невъзможна. За га-
рантиране сигурността на предавана-
та информация до съответните длъж-
ностни лица, това ще се случва чрез 
криптиране. Освен това, роботизира-
ната платформа ще определя и преда-
ва чрез интелигентен софтуер и друга 
необходима информация, като напри-
мер нива на радиацията, рисковете 
за населението и т.н. Това е само един 
малък пример как ще функционират 
различните системи на КВАЗАР, които 
ще могат да се прилагат във всякакви 
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бедствени, критични или високо ри-
скови ситуации, включително земе-
тресение, пожар, наводнения, защита 
на границата, тероризъм и др. 

Основните направления в дейност-
та на КВАЗАР са в областта на кван-
товата комуникация, интелигент-
ните системи за сигурност и упра-
влението на риска.

Квантовата комуникация е бързо 
развиваща се авангардна област с га-
рантирано бъдеще, осигуряваща без-
условна сигурност при предаване на 
информацията, която трябва да бъде 
защитена срещу копиране или под-
слушване, а автентичността на двете 
комуникиращи страни е гарантирана 
от законите на квантовата физика.

Интелигентните системи за сигурност 
обхващат разнообразни сензори и 
сензорни системи, платформи за ана-
лиз и вземане на решение, конфигура-
ции за защита и превенция, системи 
за отговор, възстановяване и преус-
тройство, анализ на нови и възниква-
щи заплахи и предизвикателства, сис-
теми с изкуствен интелект, анализ на 
човешки и социални проблеми и дру-
ги. Тези системи ще се използват за 
гарантиране на автономност на функ-
ционирането, снижаване до минимум 
въздействието на факторите на окол-
ната и работната среди върху техни-
ческите характеристики на модулите, 

способност за самоконтрол и индика-
ция за нарушаване на параметрите на 
елементите, безжичен пренос на дан-
ни и киберсигурност на процесите, 
мобилност на елементите и съвмести-
мост с функциониращите национални 
и европейски системи за сигурност.

Управлението на риска е необходи-
мо за гарантиране на сигурността на 
елементи от критичната инфраструк-
тура в урбанизирана/промишлена/
транспортна среда, в морска среда, 
във въздуха и може да се използва за 
изграждане на система за управление 
на сигурността на критичната инфра-
структура на национално, регионално 
и елементно ниво, както и за ефектив-
на поддръжка на управлението (на 
риска) като процес.

Квантовата комуникация и криптира-
нето на информацията, интелигент-
ните системи за сигурност и упра-
влението на риска в критичната ин-
фраструктура са обединени както от 
взаимно допълващите се иновативни 
в тези обекти области научни изслед-
вания и технологии, така и от необхо-
димостта от високонадеждни сензор-
ни устройства, компоненти, елементи 
и методи, гарантиращи тяхното ефек-
тивно функциониране. Предвижда се 
създаването на мултисензорни тех-
нологии базирани на нови принципи, 
както и изграждането иновативни 
сензорни системи за прогнозиране на 
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катастрофални явления чрез емисия 
на наночастици. 

Какво ще бъде изградено от ВВМУ – 
Варна и НВУ – В. Търново

Ще бъдат създадени три интегрирани 
симулационни центъра.

Използването на съвременните ин-
формационни и комуникационни 
системи в процеса на управлението 
на риска дава преимуществото да се 
събират, съхраняват и обработват го-
лямо количество информация и да се 
проиграват сложни и рискови сцена-
рии без последствия за реалната ин-
фраструктура, персонала, население-
то и въвличаните ресурси.

Симулират се реални дейности на 
море, участието на разнородни сили 
в различни среди и провеждането на 
различни видове операции. Идеята на 
ВВМУ е тази виртуална реалност да се 
разпростре и покрие територията на 
цялата страна чрез създаване на вир-
туални модели на обекти от критич-
ната инфраструктура в цялата страна, 
(напр. летище, ЖП гара, кораб, прис-
танище, предприятие с опасно произ-
водство, обществени места – площад 
пред Народното събрание, мост, ви-
адукт, река, язовир, охранявана зона 
и т.н.), тяхното позициониране върху 
географска информационна подлож-
ка, наситена с реалните комуникации 
(пътища, мостове, тунели, токо- и во-
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допреносни мрежи и др.), обекти (язо-
вири, химически заводи, складове и 
бензиностанции, газопреносна мрежа 
др.), и данни (плътност на население-
то, източници за вода, храна, горива 
и др., транспортни възможности на 
структурите по сигурността и фирми 
в региона, медицински центрове и 
болници и т.н.). 

Въвеждането на софтуери за визуали-
зиране, прогнозиране, управление на 
риска и т.н., способства за създаване 
на правдоподобни сценарии в симули-
рана среда, както и в симулирана сре-
да с добавена реалност, чрез използ-
ване в реално време на сензори и ин-
формация от вече изградени системи 

за наблюдение и мониторинг – видео 
сигнал от пътнотранспортни или дру-
ги камери, физическото състояние на 
пациенти и екипите за реагиране при 
бедствието и аварията, информацион-
ни системи за наблюдение на въздуш-
ното и морски пространства, за мони-
торинг екологично състояние на въз-
духа, водите, почвата, ниво на реки и 
язовири, метеорологична обстановка, 
видеонаблюдение в райони от инте-
рес и охранявани зони, местоположе-
ние и състояние на екипи за реакция 
при кризи и т.н.

За осигуряване на национална пред-
ставителност, информационната сре-
да е проектирана като разпределена 
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мрежа с три основни местоположения 
– Варна, Велико Търново и София. На 
тези места ще бъде разположено обо-
рудването на следните лаборатории:

Лаборатория за подпомагане управле-
нието на риска за сигурността, разпо-
ложена на трите места – за симули-
ране на системата за управление на 
различните нива – от национално до 
най-ниското – на конкретния обект от 
критичната инфраструктура или еле-
мент на спасителната система.
Лаборатория „Обект на критич-
на инфраструктура на брега и във 
вътрешността на страната“, предста-
вляват унифициран хардуер „вирту-
ална стая“ и хардуерно място – плава-
телно средство, високо проходима ма-
шина, спасително или евакуационно 
средство, които имат възможността 
да се движат в интериора на визуали-
зиран симулативен модел на всякакви 
обекти. Всъщност тук виртуализация-
та обърква мозъка, защото подвиж-

ното средство стои неподвижно, а се 
движи виртуалният модел. В случая с 
кораба в момента екипажът може да 
почувства неудобство в корема само 
от симулирането на бурно море.
Лаборатория за борба с бедствия и 
аварии – унифициран хардуер „вирту-
ална стая“ с оборудвани места (конзо-
ла/3D пътека) за управление на вир-
туално средство или персонаж (спаси-
тел, пожарникар, лекар, охранител и 
т.н.), които участват в района на инци-
дента, бедствието или аварията.
Лаборатория „Мобилен комплект за 
информационно и комуникационно 
осигуряване“, разположена във ВВМУ 
„Н.Й.Вапцаров“ – подвижен автономен 
комуникационен комплект за осигу-
ряване на комуникация в изолиран 
район на бедствие и свързване с цен-
търа чрез сателит.
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 Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Флотилен адмирал, професор, доктор 
на военните науки Боян Кирилов Мед-
никаров, началник на ВВМУ „Н. Й. Вап-
царов“ гр. Варна

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Началник съм на ВВМУ „Н. Й. Вапца-
ров“ гр. Варна. Училището е най-ста-
рото техническо учебно заведение в 
Република България. При неговото 
развитие във времето постепенно се 
създават и развиват нови структури, 
за да се стигне до съвременните фа-
култети, катедри, департамент и про-
фесионален колеж, влизащи в състава 
на Училището. Така то се утвърждава 
като най-престижния център за под-

Интервю с флотилен адмирал, проф. 
Боян Медникаров, началник на 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Варна
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готовка на морски кадри у нас.

Мисията на училището е да подготвя 
висококвалифицирани специалисти 
за българските ВМС и морската индус-
трия и научно да осигурява трансфор-
мацията на Военноморските сили и 
развитието на морския сектор на Ре-
публика България.

Основните ни цели са свързани както 
с обучението на курсанти и офицери 
за нуждите на ВМС и студенти за нуж-
дите на морската транспортна систе-
ма, така и с провеждането на научни 
изследвания в интерес на трансфор-
миращите се ВМС на Република Бъл-
гария и морската индустрия.

Понастоящем ВВМУ разполага с необ-
ходимата материална база, включи-
телно уникални тренажори, и висо-
коквалифицирани преподаватели за 
осигуряване на подготовката на офи-
церски кадри за военноморските сили 
и гражданското корабоплаване и на 
кадри с висше образование за морска-
та индустрия. Учебните му планове и 
програми са разработени в съответ-
ствие с всички международни изисква-
ния. ВВМУ е акредитирано за извърш-
ване на обучение в професионални 
направления от научните области: 3. 
Социални, стопански и правни науки; 
5. Технически науки; 9. Сигурност и 
отбрана. В тези области се поддържа 
академичен състав, който извършва 

изследователска и преподавателска 
дейност в интерес на своето развитие. 
ВВМУ се е утвърдило като надежден 
партньор и център за подготовка на 
мениджъри, както в страната, така и 
в чужбина. То притежава висок прес-
тиж в европейската и световна морска 
система. Негови възпитаници заемат 
средни и висши ръководни позиции в 
системата на държавното управление 
и икономиката, което е доказателство 
за тяхната компетентност и лидерски 
умения.

Бихте ли представили проекта на-
кратко?

В рамките на проекта за създаване на 
ЦК КВАЗАР ще бъде създадена нова 
физическа инфраструктура, която да 
поеме предвиденото за закупуване в 
рамките на проекта оборудване за из-
вършването на ефективна научно-из-
следователска и развойна дейност. За 
нас е от особена важност да създаваме 
и поддържаме съвременна изследова-
телска инфраструктура, защото това е 
основата за развитието на академич-
ния състав, за извършване на научни 
изследвания, за създаване на значими 
публикации с реални приноси за раз-
витието на науката, за научно-при-
ложната насоченост на изследванията 
и внедряване в практиката на опти-
мизирани и иновативни решения.

Новата научна инфраструктура е в об-

https://nauka.bg/


БГ Наука | www.nauka.bg

47Българска наукаДЕКЕМВРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

ластта на информационните и кому-
никационни технологии и е насочена 
в сферите на:

Квантоватa комуникация – в рамките 
на Работен пакет №1.
Интелигентните системи за сигур-
ност – Работен пакет №2.
Управлението на широк спектър ри-
скове – Работен пакет №3.
Иновативни сензорни технологии с 
многофункционално предназначение 
– Работен пакет №4.
И тъй като приехме ръководството 
на Работен пакет 3, нека да представя 
малко повече информация за него.

Вече се утвърди разбирането, че днеш-
ното общество е рисково общество, 
въведените международни стандарти 
показват, че управлението на риска се 
разглежда като задължителна част от 
процеса на управление на всяка една 
публична организация.

Идентифицирането на риска за една 
система изисква добро разбиране на 
работната среда на системата. Из-
вършващият оценката на риска тряб-
ва на първо място да добие (събере) 
информацията свързана със система-
та. А обществените системи се регули-
рат с много голям обем информация, 
която обикновено трудно подлежи на 
събиране и класификация с триви-
алните научни средства. Още повече, 
следващите етапи в управлението на 

риска са свързани с проиграване на 
сценарии, което е недопустимо да се 
проведе в реалните обществени сис-
теми. За тези цели могат да се използ-
ват преимуществата на информацион-
ните системи. Създаването на модели 
на системите и процесите позволява 
добитата от реалността информация 
да се използва във виртуална среда, 
като резултатите се проектират отно-
во в реалните обекти чрез адекватни 
управленски решения, генерирани в 
хода на виртуалния процес на упра-
влението на риска, както и обучение 
на длъжностните лица – ръководите-
ли, експерти, изпълнители.
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В рамките на проекта предвиждаме 
изграждането на единна симулацион-
на среда, т.е. единна информационна 
система, която да интегрира дейност-
ите на отделните работни пакети и 
съответно техните резултати. Тази си-
нергия ще допринесе за издигане на 
нивото на научните изследвания в от-
делните области и ще създаде благо-
приятната база за бъдещи съвместни 
начинания в областите на компетент-
ност.

Тъй като виртуалната среда за подпо-
магане управлението на риска за си-
гурността е проектирана като разпре-
делена мрежа, то информационната 
система ще се изгради в три основни 
местоположения – ВВМУ – Варна, НВУ 
– Велико Търново, ФГГ – СУ (София). 
В бюджета не са предвидени средства 
за изграждане на собствени комуни-
кации, като това ще може да се изпъл-
ни в резултат на реализирането на РП 
1. В резултат от реализирането на РП2 
и РП4 ще се създадат иновативни сен-
зори за регистриране на фактори на 
средата и състоянието по сигурността 
на обекти от критичната инфраструк-
тура. Информацията от тези сензори 
ще се интегрира в информационна-
та система на симулационната среда, 
което ще допринесе за създаване на 
„добавена“ реалност на симулираните 
процеси. Създаването на такава до-
бавена реалност обуславя по-голяма 
адекватност на крайните резултати с 

реалността.  

Кои са партньорите по проекта?

Считаме, че създаването на партньор-
ството е една от най-важните пред-
поставки за успешното реализиране 
на проекта. Наистина, за да се раз-
вие Център за компетентност трябва 
участниците да докажат своя капаци-
тет в съответните области, за да може 
с подкрепата на оперативната програ-
ма тези компетенции да се развиват 
и достигнат европейско и световно 
представителни нива. По този крите-
рий партньорите в проекта са основно 
научни звена на БАН и висши учебни 
заведения. А това са:

Институт по роботика „Св. Ап. и Ев. Ма-
тей“ при БАН (водеща организация)
Институт по металознание, съоръже-
ния и технологии „Академик Ангел 
Балевски“ с Център по хидро- и аеро-
динамика при БАН
Висше военноморско училище “Н. Й. 
Вапцаров” – Варна
Национален военен университет “Ва-
сил Левски” – Велико Търново
Технически университет – Габрово
Институт за ядрени изследвания и яд-
рена енергетика при БАН
Геолого-географски факултет към Со-
фийския университет “Св. Климент 
Охридски”
Сдружение “Съвременни летателни 
технологии”.
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С какво финансиране разполага и 
кой го осигурява?

Общият бюджет на проекта е 13 500 
000 лв., които трябва да се реализи-
рат за срок от 60 месеца, т.е. 5 години. 
В рамките на този период трябва да 
се изпълнят както инвестиционната, 
така и научната част на проекта. Фи-
нансирането е по оперативна програ-
ма „Наука и образование за интели-
гентен растеж“.

Какви дейности ще се извършват в 
отделните лаборатории?

През последните години ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров“ набра много опит в създа-
ването и използването на симулации 
в интерес на образованието, квалифи-
кацията и изследователските дейнос-
ти. Ние оценяваме високо използване-
то на съвременните информационни 
и комуникационни системи в проце-
са на управлението на риска поради 
факта, че те имат преимуществото 
да събират, съхраняват и обработват 
голямо количество информация и да 
проиграват сложни и рискови сцена-
рии без последствия за реалната ин-
фраструктура, персонала, население-
то и въвличаните ресурси.

Морско училище вече натрупа опит в 
правдоподобното симулиране на ре-
алните дейности на море, действията 
на разнородни сили в различни среди 

и провеждането на различни видове 
операции. Това ни даде самочувстви-
ето да поискаме ръководството на ра-
ботен пакет 3 от проекта.

Идеята на ВВМУ е виртуалната реал-
ност, създадена вече в морските прос-
транства да се разпростре и покрие 
територията на цялата страна чрез 
създаване на виртуални модели на 
обекти от критичната инфраструкту-
ра в цялата страна, (напр. летище, ЖП 
гара, кораб, пристанище, предприятие 
с опасно производство, обществени 
места – мол, площад пред Народното 
събрание, мост, виадукт, река, язовир, 
охранявана зона и т.н.), тяхното пози-
циониране върху географска инфор-
мационна подложка, наситена с реал-
ните комуникации (пътища, мостове, 
тунели, токо и водопреносни мрежи и 
др.), обекти (язовири, химически за-
води, складове и бензиностанции, га-
зопреносна мрежа др.), и данни (Плът-
ност на населението, Източници за 
вода, храна, горива и др., Транспортни 
възможности на структурите по си-
гурността и фирми в региона, Меди-
цински центрове и болници и т.н.).

Въвеждането на софтуери за визуали-
зиране, прогнозиране, определяне на 
риска и т.н. ще способства за създаване 
на правдоподобни сценарии в симули-
раната среда, както и в симулираната 
среда с добавена реалност, чрез из-
ползване в реално време на сензори и 
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информация от вече изградени систе-
ми за наблюдение и мониторинг – ви-
део сигнал от пътнотранспортни или 
други камери, физическото състояние 
на пациенти и/или екипите за реаги-
ране на бедствието или аварията, ин-
формационни системи за наблюдение 
на въздушното и морски простран-
ства, за екологичен мониторинг и т.н.

В основата на РП 3 е заложена идеята, 
че методологията по управлението на 
какъвто и да е риск може да се унифи-
цира и разработи във вид на модули 
на процес, подпомагащ вземането на 
управленски решения. Използване-
то на информационните и комуника-
ционни системи поддържа изпълне-
нието на тези процеси, като същите се 
моделират, а последователността от 
действия се програмират като алго-
ритми. Симулирането на средата във 
всичките й аспекти подпомага експер-
тите (във всяка една област, включи-
телно и във сигурността) да се вклю-
чат пълноценно в процеса на оценка 
на риска, като предлагат на ръководи-
телите решения, съобразени с обста-
новката на симулацията.

Степента на адекватност на инфор-
мацията в информационната система 
с реалността ще влияе максимално 
на адекватността на резултатите по 
управлението на риска.

Основната цел на аквизацията по ра-

ботния пакет ще бъде придобиването 
и въвеждането на комуникационна 
и информационна система с необхо-
димия за целта хардуер и софтуер. В 
рамките на финансирането ще бъде 
придобит пълния комплект хардуер. 
Софтуерните модели на приоритетни 
елементи на критичната инфраструк-
тура в различните райони на страната 
ще бъдат ограничени на брой с въз-
можност за допълнително нарастване 
по заявка на клиенти. Архитектурата 
на информационната система ще бъде 
от отворен тип, което ще позволява 
интегриране на придобита вече (на-
лична) информация от съществуващи 
системи за наблюдение и мониторинг 
с наземно, подземно, въздушно/кос-
мическо и морско базиране.

За осигуряване на национална пред-
ставителност, информационната сре-
да на работния пакет е проектирана 
като разпределена мрежа с три основ-
ни местоположения – ВВМУ – Варна, 
НВУ – Велико Търново, Факултет по 
Геология и География –СУ, София. На 
тези места ще бъде разположено обо-
рудването на следните лаборатории:

Лаборатория за подпомагане управле-
нието на риска за сигурността, разпо-
ложена на трите места – за симули-
ране на системата за управление на 
различните нива – от национално до 
най-ниското – на конкретния обект от 
критичната инфраструктура или еле-
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мент на спасителната система.

Лаборатория „Обект на критич-
на инфраструктура на брега и във 
вътрешността на страната“, предста-
вляват унифициран хардуер „вирту-
ална стая“, в която да се визуализи-
ра симулативния модел на всякакви 
обекти.

Лаборатория за борба с бедствия и 
аварии – унифициран хардуер „вир-
туална стая“ с оборудвани места (кон-
зола/3D пътека) за управление на 
виртуално средство или персонаж 
(спасител, пожарникар, лекар, охрани-
тел и т.н.), които участват в района на 
инцидента, бедствието или аварията, 
както и хардуерно място – плавателно 
средство, високо проходима машина, 
спасително или евакуационно сред-
ство и т.н.

Лаборатория „Мобилен комплект за 
информационно и комуникационно 

осигуряване“, разположена във ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“ – реална високо про-
ходима машина с Мобилен комплект 
на борда за сателитна връзка с центъ-
ра и локална мрежа за комуникация и 
добиване на информация за обстанов-
ката от различно естество в района на 
разполагане.

Научната програма на лаборатории-
те включва основно оценки на риска 
за сигурността, като дълбочината и 
обективността на изследванията ще 
се определя от адекватността на мо-
делите, технологичността на сценари-
ите и иновативността на алтернати-
вите в управленските процеси. Също 
така сме си поставили задачи свърза-
ни с повишаване на ефективността на 
поддръжката на управлението (на ри-
ска) като процес.

Каква ще бъде ползата за общество-
то от успешното реализиране на 
проекта?
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Развитието на технологиите в услуга 
на гражданската сигурност е основна 
цел за ЕС в периода след 2013 г. За на-
учни изследвания в тази област Съюз-
ът е планирал инвестирането на око-
ло 1,4 милиарда евро. Изследванията, 
свързани с гражданската сигурност, 
стават все по-важни и за гарантира-
нето на свободите на гражданите, и 
за утвърждаването на правовия ред 
в Европа. Така с помощта на науката 
може да се предотврати ограничава-
нето на свободите за сметка на сигур-
ността чрез намиране на иновативни 
решения, предоставяни от високите 
технологии и свързаните с тях схеми 
за взимане на решения и прилагане на 
организационни форми. В тази посока 
ние виждаме ползата за обществото 
от успешното реализиране на проекта 
и в частност на работния пакет, който 
ВВМУ ръководи.

Наред с конкретните резултати: Стар-
тирани 6 докторски програми; защи-
тени 30 магистърски тези; Участие в 2 
изследователски и внедрителски про-
екта с бизнеса, е заложен социалният 
ефект на повишаване нивото на си-
гурност и безопасност на населението 
и инфраструктурата; и повишаване 
нивото на осведоменост и подготовка 
на населението при бедствия аварии 
и катастрофи.

Как оценявате работата на екипа 
си?

За екипа на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, кой-
то участва в подготовката на проект-
ното предложение и вече в реализи-
рането на проекта мога да дам само и 
единствено висока оценка за тяхната 
интелигентност и предприемчивост в 
поставянето на целите, и упоритостта 
и инициативността при тяхното пре-
следване.  

https://nauka.bg/


БГ Наука | www.nauka.bg

53Българска наукаДЕКЕМВРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

[ВИДЕО] Проект: Квантова комуникация, 
интелигентни системи за сигурност и 

управление на риска (Quasar)

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/video-proekt-kvantova-komunikaciya-inteligentni-sistemi-sigurnost-upravlenie/
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Центърът за компетентност „Фунда-
ментални,транслиращи и клинични 
изследвания в областта на инфекции-
те и инфекциозната имунология” има 
за стратегическа цел да отговори на 
Директивата на Европейския съюз и 
на Резолюцията на ООН за противо-
действие на нарастващата антиби-
отична резистентност, като осигури 

бърз и ефективен трансфер на данни 
от фундаменталните изследвания в 
областта на инфекциите и имунния 
отговор към медицинската практика 
за нуждите на индивидуалното и об-
ществено здраве.

Тази стратегия ще бъде постигната 
чрез изграждане на уникален в своя-

Изгражда се Център за 
компетентност "Фундаментални, 
транслиращи и клинични 
изследвания в областта на 
инфекциите и инфекциозната 
имунология”
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та област за България научноизсле-
дователски комплекс, в съответствие 
с най-добрите европейски и световни 
стандарти и практики, с добре дефи-
нирана организационна структура и 
необходимата критична маса от ут-
върдени и млади учени и техноло-
зи-изпълнители.

За целта ще се осъществи значително 
модернизиране на съществуващата 
инфраструктура и ще бъде реализи-
ран пакет от научноизследователски 
програми в следните направления:

прецизно и изчерпателно дефиниране 
на етиологичните агенти в гостопри-
емника и в околната среда;
молекулярно-епидемиологичен ана-
лиз на социално значими инфекции;
характеризиране на лекарствена-
та резистентност на инфекциозните 
причинители;
изследване на ролята на генетичния 
и имунологичен „фон“ на гостоприем-
ника за развитието на инфекциознаи 
постинфекциозна патология.
Непосредствените резултати, към 
които се стремят партньорите по про-
екта са осигуряване на теорeтична и 
методологична въоръженост, позво-
ляващи:

навременна и точна диагноза за адек-
ватна терапия на инфекциозните
заболявания;
предотвратяване на епидемични 

взривове от нововъзникващи и непо-
знати
патогени;
епидемиологично прогнозиране и на-
сочена превенция на социално значи-
ми
инфекциозни заболявания;
персонализирани методи за диагно-
стика, мониторинг и лечение на остри 
и
хронични инфекции и техните услож-
нения.
Наред с това ще бъдат осигурени въз-
можности за обучение и работа в по-
добрена, динамична и интерактивна 
изследователска среда, колаборация 
и специализация в условията на ефек-
тивни национални и международни 
мрежи, активен обмен и разпростра-
нение на познания сред научната общ-
ност, осъществяване на стратегически 
партньорства с водещи технологични 
изследователски организации и фир-
ми в Европа, както и разработване и 
комерсиализиране на собствено порт-
фолио с права върху интелектуалната 
собственост.

Изграждането на проектирания Цен-
тър за компетентност ще включва 
закупуване и инсталиране на основ-
но специализирано оборудване, ор-
ганизирано в няколко функционално 
и териториално обособени звена и 
предхождано от необходимите за цел-
та строително-монтажни дейности. 
Заедно с това ще се извърши дооком-
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плектоване с помощно лабораторно 
оборудване и информационно осигу-
ряване.

Финансирането на проекта е  на стой-
ност  над 23,6 млн. лв. за периода 
09.2018 – 12. 20123  (малко повече от 
пет години) и се осигурява изцяло от 
Европейския фонд за регионално раз-
витие по Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен рас-
теж” и по-точно – по първата  приори-
тетна ос  на програмата: „Научни из-
следвания и технологично развитие”.

Партньори по проекта са Национа-
лен център по заразни и паразитни 
болести (НЦЗПБ), Институт по ми-
кробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, 
Национален диагностичен научноиз-
следователски ветеринарномедицин-
ски институт и Медицински инсти-
тут – МВР. Асоциираните партньори 
са БулБио ЕООД, „ПРОКСАДЖЕН” ООД, 
СБАЛ по онкология ЕАД и УМБАЛСМ 
„Пирогов” ЕАД.

Очакваните резултати от успешното 
осъществяване на проекта са:

Повишаване безопасността на работа 
с рискова група 3 биологични агенти
Повишаване на готовността за бърз 
и адекватен отговор при съмнение за 
употреба на потенциални биотеро-
ристични агенти, както и капацитета 
за дешифриране, и проучване на ес-

тествено възникнали случаи и взри-
вове от особено опасни инфекции
Безпрецедентно разширяване на въз-
можностите за изпълняване на ре-
ферентни изследвания в борбата за 
овладяване на инфекциозните забо-
лявания в страната.
Възможност за комплексна оценка на 
естествения и адаптивен имунен от-
говор срещу инфекции, вкл. хуморал-
ни и клетъчни механизми.
Устойчиво развитие на научно-изсле-
дователската дейност в областта на 
възвръщащи се и новопоявяващи се 
инфекции, представляващи опасност 
както за индивидуалното така и за об-
щественото здраве
Въвеждане на нови методи за научни 
изследвания и осъществяване на обу-
чения на специалисти в създадения 
консорциум от партньори и извън 
него.
Възможност за участие в международ-
ни научно-изследователски проекти с 
водещи научни европейски институ-
ции.
Създаване на условия за разпростра-
нение на знания в рамките на специа-
лизирани практически и теоретични 
курсове, семинари и конференции.
Превръщане на Центъра в търсен парт-
ньор за разнообразни научно-прилож-
ни и развойни проекти и възможност 
за собствено финансиране и устойчи-
вост на центъра след приключване на 
проектното финансиране. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн, 
директор на Националния център по 
заразни и паразитни болести и ръко-
водител на проекта за създаването на 
център за компетентност „Фундамен-
тални, транслиращи и клинични из-
следвания в областта на инфекциите 
и инфекциозната имунология”.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Националният център по заразни и 
паразитни болести (НЦЗПБ) е нацио-
нална институция със статут на науч-
на организация към Министерство на 
здравеопазването, която разработва 
научните основи на борбата с инфек-
циозните заболявания и методите за 
нейното осъществяване, съобразно 
най-съвременните постижения на на-

уката и изискванията на СЗО и ЕС. В 
структурата на НЦЗПБ влизат отдели 
по микробиология, вирусология, пара-
зитология, епидемиология и имуно-
логия, които обхващат целия спектър 
на заразните заболявания, тяхната 
диагностика, лечение, превенция и 
контрол.

Бихте ли представили проекта на-
кратко?

Създаването на център за компетент-
ност „Фундаментални, транслиращи и 
клинични изследвания в областта на 
инфекциите и инфекциозната иму-
нология” има за цел да осигури нови 
теоретични познания в областта на 
инфекциите и имунния отговор и бър-
зото им приложение в медицинската 
практика, за нуждите на индивидуал-
ното и обществено здраве. По този на-
чин ще се отговори на две съвременни 
предизвикателства: нововъзниква-

Интервю с проф. д-р Тодор 
Кантарджиев – директор на 
Националния център по заразни и 
паразитни болести и ръководител 
на проекта
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щите и възвръщащи се социално-зна-
чими инфекции и нарастващата анти-
биотична резистентност.

Проектът предвижда модернизира-
не и преоборудване на лабораторни 
комплекси, заедно с учебен център и 
реализирането на пакет от научноиз-
следователски програми в няколко 
направления:

прецизно дефиниране на причините-
ли на инфекциозни заболявания;
молекулярно-епидемиологичен ана-
лиз на социално значими инфекции;
характеризиране на лекарствена-
та резистентност на инфекциозните 
причинители;
изследване на имунологичния отго-
вор към инфекциозните причинители 

и възможностите за неговото подо-
бряване.

Кои са партньорите по проекта?

Заедно с НЦЗПБ като водеща органи-
зация, в проекта участват:

Институтът по микробиология „Сте-
фан Ангелов“ – БАН, с опит в разработ-
ването на продукти, технологии, ле-
карствени прототипи и животински 
модели за предклинични изпитвания 
и приложението им за медицински и 
промишлени цели.
Националният диагностичен научно-
изследователски ветеринарномеди-
цински институт (НДНВМИ) – един-
ствената специализирана структура 
за научноизследователска, диагнос-
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тична, референтна и експертна дей-
ност в областта на здравеопазването 
на животните.
Медицински институт – МВР, с 300-лег-
лова болнична база, чието отделение 
по Клинична микробиология работи 
в направления: антибиотична резис-
тентност и усъвършенстване на ан-
тибиотичната политика, контрол на 
инфекциите, биологична безопасност 
и биологична сигурност.

С какво финансиране разполага 
проектът и кой го осигурява?

Финансирането на проекта е на стой-
ност 23 638 258 лв. за периода 09.2018 
– 12. 20123 (малко повече от пет годи-
ни), което се осигурява изцяло от Ев-
ропейския фонд за регионално разви-
тие по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 
и по-точно – по първата приоритетна 
ос на програмата – „Научни изследва-
ния и технологично развитие“.

Какви дейности ще се извършват в 
отделните лаборатории?

Ще бъдат изградени две работни по-
мещения с ниво 3 на биологична защи-
та (Р3), предназначени за откриване и 
работа с високо патогенни бактерии и 
особено опасни вируси, които могат да 
бъдат използвани за биотерористич-
ни цели – единствените по рода си в 

страната. Две лаборатории за молеку-
лярно-генетичен анализ с целогеном-
но секвениране ще бъдат оборудвани 
съгласно най-съвременните стандар-
ти за характеризиране на вирусни и 
бактериални инфекциозни причини-
тели. Ще бъде създадена и експертна 
лаборатория за електронно микро-
скопски анализи, които са абсолютно 
необходими при идентифициране на 
нови патогенни вируси. Експертната 
лаборатория за имунологични ана-
лизи ще разполага с възможности за 
оценка на имунния отговор в различ-
ните му прояви и локализации (кле-
тъчен, хуморален, лигавичен), с нови 
микроинвазивни и високочувстви-
телни методи. Ще бъде оборудвана и 
биологична банка, в която ще се съх-
раняват и предоставят за различни 
цели уникални микробни щамове и 
различни биологични материали от 
човешки и животински произход.

Каква ще бъде ползата за общество-
то от успешното реализиране на 
проекта?

Своевременно откриване и точно оп-
ределяне на причинителите на ин-
фекциозните заболявания, което е ус-
ловие за адекватна терапия.

Предотвратяване на епидемични 
взривове от нововъзникващи и непо-
знати патогени.
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Епидемиологично прогнозиране и 
насочена профилактика на социално 
значими инфекциозни заболявания.

Нови възможности за комплексна 
оценка и въздействие върху имун-
ния отговор срещу причинителите на 
остри и хронични инфекции.

Подобрена диагностика, персонали-
зирано проследяване и лечение на 
острите и хронични инфекции и тех-
ните усложнения

Как оценявате работата на екипа 
си?

Екипът е изграден от доказани профе-
сионалисти, повечето с дългогодишен 
опит и с международен авторитет, и с 
едни от най-високите наукометрични 
показатели в областта на медико-би-
ологичните науки у нас. (В класация-
та на МОН за медицински науки през 
2017 г. НЦЗПБ е на четвърто място в 
групата на елитните организации, 
след УМБАЛ по кардиология, УМБАЛ 
Александровска и Фармацевтичния 
факултет на МУ-София).

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

За съжаление все по-малко самоот-
вержени млади лекари и биолози се 

решават да се посветят на научни из-
следвания в областта на инфектоло-
гията и имунологията. Една от цели-
те на настоящия проект е именно да 
привлече такива млади хора, като им 
създаде адекватни условия за работа, 
обучение, научна колаборация и въз-
можност за изяви на национално и 
международно ниво.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Смисълът на науката е да предоставя 
решения на съществените проблеми, 
пред които се изправя съвременното 
общество. Инфекциозните болести 
продължават да бъдат такъв проблем, 
на който не се обръща достатъчно 
внимание. Важно е и теоретичните 
разработки да намират бърза практи-
ческа реализация, както и да се разви-
ят механизмите за комерсиализиране 
на научните резултати, като условие 
за самофинансиране и устойчивост на 
научно-изследователските структури. 
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[ВИДЕО] Фундаментални,транслиращи 
и клинични изследвания в областта на 

инфекциите и инфекциозната имунология

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/video-fundamentalni-translirashti-klinichni-izsledvaniya-oblastta-infekciite-infekcioznata-imunologiya/
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На 26.07.2018 г. бе подписан до-
говор за финансиране на проек-
та BG05M2OP001-1.002-0010-C01 
„Център за компетентност по персо-
нализирана медицина, 3D и телеме-
дицина, роботизирана и минимално 
инвазивна хирургия“, финансиран 
от Оперативна програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“ и 
Европейския фонд за регионално раз-
витие. Общата стойност на проекта 

е близо 23,7 млн. лв., от които малко 
над 20 млн. лв. европейско и над 3,5 
лмн. лв. национално съфинансиране.

Проектът е с начало на стартиране 
27.07.2018 г. и краен срок на изпъл-
нение 31.12.2023 г.

Водещата организация по реализа-
цията на проекта е Медицински уни-
верситет – Плевен (МУ-Плевен), а 

Медицински университет – Плевен с 
проект за изграждане на Център за 
компетентност по персонализирана 
медицина, 3D и телемедицина, 
роботизирана и минимално 
инвазивна хирургия
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основните партньори са Медицин-
ски университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“ – Варна и Института по сис-
темно инженерство и роботика към 
БАН (ИСИР-БАН). Асоциирани парт-
ньори в изграждането на Центъра за 
компетентност са: УМБАЛ „Света Ма-
рина“, гр. Варна; УМБАЛ “Д-р Георги 
Странски“ ЕАД, гр. Плевен; Компания 
за иновативни решения „5th Degree” и 
Florida Hospital Cancer Institute, USA.

В рамките на проекта ще бъде изгра-
дена нова и модернизирана вече съ-
ществуващата инфраструктура. Ще 
бъдат провеждани научноизследова-
телска, развойна и иновационна дей-
ности, като резултатите от научните 

изследвания ще бъдат разпростране-
ни сред широката общественост. Ще 
бъде осъществен и трансфер на зна-
ния и технологии и развитие на чо-
вешките ресурси. 

Целта на проекта е да се създаде 
иновативен, високотехнологичен и 
съвременно базиран център за ком-
петентност за реализиране на висо-
ки постижения в научноизследова-
телската дейност и в обучението на 
специалисти, които да повишат кон-
курентоспособността на съществу-
ващите институции и да стимулират 
предприемачеството в региона и стра-
ната.
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През следващите 10 години ще се съз-
дадат и възможности за обучение на 
студенти, специализанти, докторан-
ти и други клинични специалисти в 
целевите области: обща хирургия, ги-
некология, урология, УНГ, ортопедия, 
патология, медицинска генетика и др. 
Центърът ще продължи мисията на 
партньорите чрез предлагане на ино-
вативно, атрактивно и съвременно 
обучение, но също ще разшири въз-
можностите, качеството и формата на 
предлаганото обучение и научноиз-
следователската дейност.

Центърът ще влезе в сътрудничество с 
водещи европейски и световни техно-
логични партньори, чрез което ще се 
повишава ефективността от неговата 
работа, а оттам и финансовата устой-

чивост след приключване на проекта.

Поставените цели и задачи ще се ре-
ализират в следните работни пакети:

В пакет „Персонализирана медицина” 
ще бъдат разработвани, проучвани и 
внедрявани нови подходи за диагно-
стика, лечение и профилактика в раз-
лични области на медицината. Това ще 
позволи да бъде изработен индивиду-
ален научно-изследователски подход 
към пациенти с различна патология 
(от областта на онкологията, вътреш-
ните болести, дисморфичните синд-
роми и генетичните състояния и др.), 
основан на натрупаните знания, от 
прилагането на нови молекулярно-ге-
нетични и биологични методи на из-
следване. Пакетът ще включва лабо-
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ратория, оборудвана със съвременна 
геномна апаратура (ген-секвенатор 
от ново поколение) и научно-изследо-
вателски работен екип. 

В пакет “3D медицина” ще бъде из-
градeн цялостен процес за научно-из-
следователски дейности и обучение 
на хирурзи, млади лекари и студенти 
чрез 360-градусово наблюдение на 
хирургични манипулации във вирту-
ална реалност (VR) с помощта на VR 
хедсет очила. Ще бъде създадена ла-
боратория за триизмерен печат, който 
ще бъде осъществяван с 3D принтери 
на водещите световни компании. С 
помощта на тази нова технология ще 
бъдат създавани ортезни и протез-
ни средства от ново поколение, пер-

сонализирани импланти и външни 
фиксиращи устройства, хирургичен 
инструментариум, както и модели на 
анатомични органи за подпомагане 
на предоперативното планиране и 
обучението на лекари по минимално 
инвазивна и роботизирана хирургия. 

В пакет “Tелемедицина” ще се обосо-
би и внедри използването на телепа-
тологията в съвременното обучение и 
научно-изследователската работа. Ще 
се оборудва лаборатория за дигитали-
зиране на хистологични и цитологич-
ни препарати. Ще се създадат учебни 
зали за виртуално микроскопиране, 
компютър-асистирана морфометрия 
и телепатология, както и система за 
дистанционен достъп до учебни сбир-
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ки от виртуални препарати за високо-
технологично обучение на студенти, 
специализанти и докторанти. Ще се 
изградят връзки за телепатологични 
консултации между партньорите. Ще 
се изградят интегрирани операцион-
ни зали и ще се осъществят връзки 
за телехирургия между партньорите. 
Чрез използването на тази възмож-
ност ще се осъществят научноизсле-
дователски проучвания в областта на 
хирургията, гинекологията, урологи-
ята, УНГ и др. 

В Пакет “Роботизирана хирургия“ с 
наличието на двете роботизирани 
системи Da Vinci S и Da Vinci Si ще се 
разработят и осъществяват научни 
проучвания за подобряване на качест-
вото на хирургията чрез роботизира-

на хирургия с намаляване на броя на 
усложненията, изследване на качест-
вото на оперативните резектати, из-
следване на качеството на живот на 
пациентите, изследване на бързина-
та на възстановяване на пациентите, 
изследване на ценовата ефективност, 
запазване на половата и отделителна-
та функция на пациентите след такъв 
тип хирургия при пациенти с онколо-
гични заболявания на шийката и тя-
лото на матката, простата, ректума и 
др. 

В Пакет „Минимално инвазивна хи-
рургия“ ще се създаде необходима-
та инфраструктура за телемедицина 
между партньорите с цел въвеждане-
то на трето ниво високоспециализи-
рано обучение за лекари със специ-
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алност за овладяване на специфични 
умения и опит в този тип хирургия. 
Създаването на предпоставки за осъ-
ществяване на задълбочени научно-
изследователски проучвания и влиза-
не в трайно партньорство с подобните 
световни центрове, което ще подобри 
диалога и сътрудничеството между 
бизнеса и научните среди с оглед на 
интензифициране на процесите на 
създаване на иновации и тяхната ус-
пешна пазарна реализация.

Очаква се в резултат от реализира-
нето на проекта да бъдат създадени 
диагностични панели за рак на млеч-
ната жлеза, карцином на яйчниците, 
рак на белия дроб и дебелото черво, 

най-честите наследствени заболява-
ния за българската популация и гене-
тичните предразположения; подобря-
ване на възможностите за превенция 
на наследствените заболявания, осно-
вана на персонализиран подход при 
геномни изследвания на предрепро-
дуктивни двойки.

Планира се реализирането на съв-
местни научноизследователски про-
екти, разработени между Центъра 
за компетентност и бизнеса, както и 
придобиване на права по интелекту-
ална собственост. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Аз съм проф. Силвия Янкулов-
ска. Ръководител съм на проект 
BG05M2OP001-1.002-0010-C01 „Цен-
тър за компетентност Леонадро да 
Винчи по персонализирана медици-
на, 3D и телемедицина, роботизирана 
и минимално инвазивна хирургия“. 

Специалист съм по обществено здра-
ве и медицинска етика. Израснала съм 
като преподавател и научен работник 
в Медицински Университет-Плевен.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Представлявам Медицински универ-
ситет – Плевен (МУ-Плевен) като во-

Интервю с проф. Силвия Янкуловска, 
ръководител на проекта за 
изграждане на Център за 
компетентност Леонардо да Винчи
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деща институция по реализация на 
проекта с основни партньори Меди-
цински университет „Проф. д-р Па-
раскев Стоянов“ – Варна и Института 
по системно инженерство и роботика 
към БАН (ИСИР-БАН). В качеството ми 
на Декан на Факултет „Обществено 
здраве“ съм също и част от Академич-
ното Ръководство на висшето учили-
ще.

Медицински университет – Плевен 
(МУ-Плевен) се откроява на картата 
на висшето медицинско образование 
у нас и в Европа със съвременния си 
облик на водещ образователен и на-
учноизследователски център с при-
оритети в развитието на роботизи-
раната хирургия и телемедицината, 
привличащ все повече български и 
чуждестранни студенти. Понастоя-
щем висшето училище има стабил-
на структура от четири факултета 
– Факултет „Медицина”, Факултет „Об-
ществено здраве”, Факултет „Здравни 
грижи” и новоразкрития Факултет 
„Фармация“. Медицинският колеж и 
Департаментът за езиково обучение 
също са основни звена в структура-
та на висшето училище. Най-младото 
звено е новооткритият Научноизсле-
дователски институт. Университетът 
провежда обучение в 14 специално-
сти, по 4 магистърски и 10 бакала-
върски програми в 4 професионални 
направления – медицина, фармация, 

здравни грижи и обществено здраве.

Бихте ли представили проекта на-
кратко?

Целта на проекта е да се създаде 
иновативен, високотехнологичен и 
съвременно базиран център за ком-
петентност в областта на персонали-
зираната медицина, телемедицината 
и 3D медицината, роботизираната и 
минимално инвазивната хирургия, за 
реализиране на високи постижения в 
научноизследователската дейност и 
в обучението на специалисти, които 
да повишат конкурентоспособността 
на съществуващите институции и да 
стимулират предприемачеството в 
региона и страната. През следващите 
10 години центърът ще функционира 
на базата на високотехнологична про-
иновативна инфраструктура, включ-
ваща оборудване и специализиран 
софтуер. Така ще се създадат възмож-
ности за осъществяване на научно-
изследователска и развойна дейност, 
трансфер на нови знания и техноло-
гии, обучение на студенти, специали-
занти, докторанти и други клинични 
специалисти в целевите области: обща 
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хирургия, гинекология, урология, УНГ, 
ортопедия, патология, медицинска ге-
нетика и др. Центърът ще продължи 
мисията на партньорите чрез предла-
гане на иновативно, атрактивно и съ-
временно обучение, но също ще раз-
шири възможностите, качеството и 
формата на предлаганото обучение и 
научноизследователската дейност. Ус-
лугите, подпомагащи достъпа до нови 
знания, се основават на използване 
на натрупания опит на специалисти, 
работещи към основните партньори 
по проекта Медицински Университет 
– Плевен, Медицински университет 
„Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 
и Института по системно инженер-
ство и роботика към БАН.

С какво финансиране разполага 
проектът и кой го осигурява?

Проектът BG05M2OP001-1.002-
0010-C01 „Център за компетентност 
Леонадро да Винчи по персонализи-
рана медицина, 3D и телемедицина, 
роботизирана и минимално инвазив-
на хирургия“ е финансиран по Опера-
тивна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ и Европей-
ския фонд за регионално развитие. 
Общата стойност на проекта е 23 695 
179,29 лв., от които 20 140 902.40 лв. 
европейско и 3 554 276,89 лв. нацио-
нално съфинансиране.

Какви дейности ще се извършват в 

отделните лаборатории?

Поставените цели и задачи по проекта 
ще се реализират в следните работни 
пакети:

В пакет „Персонализирана медицина” 
ще бъдат разработвани, проучвани и 
внедрявани нови подходи за диагно-
стика, лечение и профилактика в раз-
лични области на медицината. Това ще 
позволи да бъде изработен индивиду-
ален научно-изследователски подход 
към пациенти с различна патология 
(от областта на онкологията, вътреш-
ните болести, дисморфичните синд-
роми и генетичните състояния и др.), 
основан на натрупаните знания, от 
прилагането на нови молекулярно-ге-
нетични и биологични методи на из-
следване. Пакетът ще включва лабо-
ратория, оборудвана със съвременна 
геномна апаратура (ген-секвенатор 
от ново поколение) и научно-изследо-
вателски работен екип.

В пакет “3D медицина” ще бъде из-
граден цялостен процес за научно-из-
следователски дейности и обучение 
на хирурзи, млади лекари и студенти 
чрез 360 градусово наблюдение на хи-
рургични манипулации във виртуална 
реалност (VR) с помощта на VR хедсет 
очила. Ще бъде създадена лаборато-
рия за триизмерен печат, който ще 
бъде осъществяван с 3D принтери на 
водещите световни компании. С помо-
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щта на тази нова технология ще бъдат 
създавани ортезни и протезни сред-
ства от ново поколение, персонализи-
рани импланти и външни фиксиращи 
устройства, хирургичен инструмента-
риум, както и модели на анатомични 
органи за подпомагане на предопера-
тивното планиране и обучението на 
лекари по минимално инвазивна и ро-
ботизирана хирургия.

В пакет “Tелемедицина” ще се обосо-
би и внедри използването на телепа-
тологията в съвременното обучение и 
научно-изследователската работа. Ще 
се оборудва лаборатория за дигитали-
зиране на хистологични и цитологич-
ни препарати. Ще се създадат учебни 

зали за виртуално микроскопиране, 
компютър-асистирана морфометрия 
и телепатология, както и система за 
дистанционен достъп до учебни сбир-
ки от виртуални препарати за високо-
технологично обучение на студенти, 
специализанти и докторанти. Ще се 
изградят връзки за телепатологични 
консултации между партньорите. Ще 
се изградят интегрирани операцион-
ни зали и ще се осъществят връзки 
за телехирургия между партньорите. 
Чрез използването на тази възмож-
ност ще се осъществят научноизсле-
дователски проучвания в областта на 
хирургията, гинекологията, урологи-
ята, УНГ и др.  
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В Пакет “Роботизирана хирургия“ с 
наличието на двете роботизирани 
системи Da Vinci S и Da Vinci Si ще се 
разработят и осъществяват научни 
проучвания за подобряване на качест-
вото на хирургията чрез роботизира-
на хирургия с намаляване на броя на 
усложненията, изследване на качест-
вото на оперативните резектати, из-
следване на качеството на живот на 
пациентите, изследване на бързина-
та на възстановяване на пациентите, 
изследване на ценовата ефективност, 
запазване на половата и отделителна-
та функция на пациентите след такъв 
тип хирургия при пациенти с онколо-
гични заболявания на шийката и тя-
лото на матката, простата, ректума и 
др.

В Пакет „Минимално инвазивна хи-
рургия“ ще се създаде необходима-

та инфраструктура за телемедицина 
между партньорите с цел въвеждане-
то на трето ниво високоспециализи-
рано обучение за лекари със специ-
алност за овладяване на специфични 
умения и опит в този тип хирургия. 
Създаването на предпоставки за осъ-
ществяване на задълбочени научно-
изследователски проучвания и влиза-
не в трайно партньорство с подобните 
световни центрове, което ще подобри 
диалога и сътрудничеството между 
бизнеса и научните среди с оглед на 
интензифициране на процесите на 
създаване на иновации и тяхната ус-
пешна пазарна реализация.

Каква ще бъде ползата за общество-
то от успешното реализиране на 
проекта?

Ползата за обществото е в множество 
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аспекти. От една страна ще се изгра-
дят специалисти с нови, уникални зна-
ния и умения, които ще се върнат към 
обществото под формата на грижа за 
пациентите и превенция на генетич-
но обусловени заболявания. Биоприн-
тирането ще позволи създаването на 
модели на анатомични органи за под-
помагане на предоперативното пла-
ниране и обучението на лекари по ми-
нимално инвазивна и роботизирана 
хирургия, което да повиши успевае-
мостта на сложни хирургични намеси. 
Очакват се и дългосрочни позитивни 
ефекти върху здравната икономика 
на страната като резултат от разширя-
ване на броя на лекарите използващи 
минималноинвазивна хирургия при 
лечение на пациентите. Заложената 

в проекта ос на развитие в сферата на 
персонализираната медицина пък ще 
позволи да бъде изработен индивиду-
ален подход към пациенти с различна 
патология в областта на онкология-
та, вътрешните болести, генетичните 
състояния и други.

Как оценявате работата на екипа 
си?

Екипът за управление и научният екип 
са съставени от професионалисти с 
дългогодишен опит и експертиза. Ра-
боти се целенасочено, без разпилява-
не и в дух на сътрудничество. Всички 
са високо мотивирани да реализират 
целите на проекта.
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Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

Областта на проекта е привлекател-
на за млади специалисти, които не 
само ще могат да бъдат обучавани по 
иновативен подход по хирургия в 3D 
формат, но ще могат и да разработят 
стойностни и конкурентноспособ-
ни научни изследвания, които да им 
донесат професионално удовлетво-
рение, самочувствие, че са в крак с 
най-съвременните научни и медицин-
ски постижения в световен мащаб и 
ще намерят достойно място в най-ви-
соко рейтинговани международни из-
дания. Последното е от значение и за 
институционалното развитие на парт-
ньорите предвид на навлезлите нови 
критерии към качеството на научните 
разработки, които изискват от акаде-
мичните кадри да публикуват в списа-
ния, които са реферирани и индекси-
рани в световноизвестни бази данни. 
Този тип публикации, обаче, изискват 

реална собствена изследователска 
продукция, която да е конкурентна на 
международни публикации и да из-
държи на независимия анонимизиран 
рецензионен процес. В този смисъл 
проектът е заложил на изграждане на 
компетенции и специалисти, а не само 
на натрупване на материални активи, 
което е една проспективна инвести-
ция в хората и за хората.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Най-вече науката в България тряб-
ва да бъде оценявана и насърчавана, 
включително и материално стимули-
рана. Учените са най-интелигентна-
та прослойка на обществото, която 
формира облика на страната и ней-
ната интелектуална независимост. 
Ако научната работа не се цени и ува-
жава, включително и адекватно да се 
възнаграждава, тези хора, в които е 
инвестирано, тръгват да търсят при-
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знание в чужбина. И повяр-
вайте не става дума само за 
пари, но и за истинско при-
знание и удовлетворение 
от труда ти. Става дума и за 
онова усещане, когато гле-
дат на теб с благоговение, а 
не с насмешка, защото „бо-
риш вятърни мелници“ и 
„няма хляб в работата ти“. 
Разбира се, необходимо е 
и да се изкоренят порочни 
научни практики, наруше-
ния на публикационната 
етика и неспазване на уни-
версални изследователски 
стандарти, които силно 
занижават качеството на 
научната продукция и съз-
дават негативен имидж за 
национална научна шко-
ла. Важна е и чувствител-
ността на академичното 
съсловие към тези пробле-
ми. Трябва и да се изградят 
действащи механизми за 
защита на тези учени, кои-
то са будни за нарушения-
та, „дръзват” да ги посочат 
и да се борят за чистотата 
и имиджа на научната си сфера.  
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[ВИДЕО] Персонализирана медицина, 3D и 
телемедицина, роботизирана и минимално 

инвазивна хирургия

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/video-personalizirana-medicina-3d-telemedicina-robotizirana-minimalno-invazivna/
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 Центърът за компетентност „Персо-
нализирана иновативна медицина 
(ПЕРИМЕД)” стартира своята работа 
през март 2018 г. Проектът на стой-
ност близо 24 млн. лв. се финансира 
от Оперативна програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“ 
със срок за изпълнение до м. ноември 
2023 г.

Предвижда се изграждане на Център 
за компетентност, насочен към фор-
миране на иновативна научноизсле-
дователска инфраструктура. Тя ще 

бъде фокусирана в технологии, свър-
зани със здравето. Научноизследова-
телските и иновационните дейности 
ще бъдат в областта на персонализи-
раната медицина с акцент върху он-
кологията, онкохематологията, ин-
тензивната медицина, иновативните 
лекарствени носители за прицелна 
терапия, биоинженерните техноло-
гии и биосензорите.

Главната цел на проекта е повишава-
не нивото на пазарна ориентация на 
научноизследователската дейност в 

24 млн. лв. от ЕС за персонализирана 
медицина в България
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Медицински университет – Пловдив, 
в ПУ „Паисий Хилендарски” и в Ин-
ститута по минералогия и кристало-
графия „Акад. Иван Костов“ към БАН, 
чрез развитие на капацитет за съв-
местни научни изследвания, открива-
не на възможности за партньорства 
с бизнеса, технологично развитие на 
значими иновации и научни продукти 
и интегрирането им в съответствие 
с най-добрите световни стандарти и 
практики в областта на Персонализи-
раната иновативна медицина.

Дейностите на Центъра за компетент-
ност ще бъдат реализирани в три ос-
новни направления:

Молекулярно-биологични методоло-
гии за приложение в персонализира-
ната медицина
и прилагане на персонализиран под-
ход при терапията на критично болни 
пациенти;
Иновативни лекарствени носители за 
прицелна терапия и персонализирана 
медицина;
Биоинженерни технологии и биосен-
зори.
За осъществяване на дейностите по 
проекта ще се изградят 8 специализи-
рани лаборатории и ще бъдат обособе-
ни 2 научноизследователски системи 
със съвременно научно оборудване.

В Медицински университет – Пло-
вдив новата научна инфраструктура 

включва две лаборатории и две науч-
ноизследователски системи:

Лаборатория „Лекарство-доставящи 
системи за насочено действие на ле-
карства в персонализираната медици-
на”. В нея ще се разработват иноватив-
ни лекарство-доставящи технологии 
с насочено действие предимно за 
противотуморна терапия. Обект на 
научните дейности ще бъде разра-
ботването на „интелигентни“ лекар-
ство-доставящи системи: полимерни 
и липидни наноносители с насочено 
освобождаване, способни на специ-
фичен отговор към патофизиологич-
ните промени, настъпили вследствие 
на заболяването. Резултатите ще имат 
принос в различни направления на 
фармацевтичната наука – нанотехно-
логии, алтернативни пътища на въ-
веждане на лекарства, таргетна тера-
пия.
Лаборатория за молекулярно-генети-
чен анализ. В нея ще се разработват 
и прилагат съвременни методи за ге-
нотипизиране, ще се извършва цялос-
тен анализ на молекулярния профил 
на онкологичното заболяване „рак на 
гърдата“ и отдиференциране на гени, 
отговорни за развитието на малигнен 
процес и туморна прогресия. Анали-
зът на генерираната информация ще 
даде възможност за подбор на реле-
вантните биомаркери за групата забо-
лявания и включването им в панел за 
едновременен анализ на множество 
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таргети. 
Система за клетъчно сортиране на ба-
зата на 4-лазерна мултипараметърна 
флоуцитометрия. Чрез нея ще се обез-
печи комплексен анализ на минимал-
ната резидуална болест при деца с 
остра лимфобластна левкемия в хода 
на провежданата химиотерапия. Това 
ще е основен критерий за персонално 
адаптиране на лечението и прогнози-
ране на безрецидивна преживяемост. 
Ще се разширят познанията за ген-
ни полиморфизми за химиотерапев-
тик-метаболизиращи ензими при де-
цата със злокачествени заболявания, 
което ще изгради надеждна основа за 
индивидуални дозови режими, свър-
зани с редуцирана токсичност и подо-
брена прогноза.
Мултипараметърна мониторна систе-
ма за наблюдение на критично болни 

пациенти. Ще се използва за прилага-
не на персонализиран подход при те-
рапията им. Предвижда се комплексен 
анализ на клиничната и прогностич-
на стойност на променливи показате-
ли, определящи основните органни и 
системни нарушения в интензивната 
медицина. Внедряването на интегри-
раната високотехнологична информа-
ционна система ще обезпечи подход 
към конкретните диагностично-тера-
певтични нужди на критично болните 
пациенти и ще позволи по-прецизно 
планиране и провеждане на цялостен 
диагностично-лечебен процес, гаран-
тиращ качество, надеждност и безо-
пасност на прилаганите терапевтич-
ни методики.
В Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ ще се изградят пет ла-
боратории:
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Лаборатория по молекулярни био-
маркери и микробиота: основната 
цел е по-ранна и по-точна диагно-
за при онкологичните заболявания 
чрез минимално инвазивни подходи, 
прецизна персонализирана терапия 
и прогноза. Ще се установи честотата 
и типа на мутации при онкологични-
те заболявания в изследваната попу-
лация, което ще доведе до по-добро 
разбиране механизмите на патогене-
зата на онкологичните заболявания. 
Планираните проучвания ще са база 
за създаване и прилагане на нов под-
ход в разработването на лечебна стра-
тегия при онкологични заболявания, 
който осигурява персонализираност, 
достъпност и оптимизиране на налич-

ните ресурси.
Лаборатория по имуно-биомаркери 
за реализиране на научните изследва-
ния в областта на молекулярни био-
маркери и микробиота на гастроин-
тестиналния тракт: основната цел е 
изследване на корелацията между ба-
ланса на човешката интестинална ми-
кробиота и някои социално значими 
заболявания – диабет, заболявания на 
черния дроб, рак на дебелото черво. 
Очаква се разработване на набор от 
полезни молекулярни маркери, участ-
ващи в автоимунния и антитуморен 
отговор, въз основа на които да се раз-
работят нови терапевтични средства. 

Лаборатория по биокатализа и био-
логичноактивни вещества: основната 
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цел е да се конструират нови ензи-
ми, които да синтезират специфични 
нови биологично-активни компонен-
ти или да модифицират природни 
биомолекули, при което се променят 
биологичните им свойства.
Лаборатория по биополимери и нови 
материали: основната цел е да се съз-
дадат иновативни полимерни матери-
али, които, приложени като носители 
на лекарствени вещества, да имат по-
тенциала да ограничат страничните 
ефекти от лекарствата, да коригират 
дозирането и др.
Лаборатория по биосензори: основ-
ната цел е разработване на серии от 
биосензорни устройства, приложими 
в биомедицинския анализ и фармаце-
втичните производства. Ще се създа-
дат методи за бърз и селективен мо-
ниторинг на лекарствени вещества, 
метаболитни продукти, токсични 
продукти и др. в биологични среди.

В Института по минералогия и крис-
талография, БАН ще се изгради:

Лаборатория за физико-химичен кон-
трол на лекарствените форми: основ-
ната цел е данните от специфични 
физикохимични характеристики на 
лекарство-доставящите системи с на-
сочено действие, имобилизираните 
биокатализатори, природните биоло-
гично активни вещества, биополиме-
рите, новите материали и биосензо-
рите да допринесат за получаване на 
ефективни реални лекарствени про-
дукти.
Планирана е реализация на 12 ма-
щабни иновационни научноизследо-
вателски програми, в които ще бъдат 
включени водещи национални и чуж-
дестранни изследователи. Ще бъде 
изграден научен екип от 50 български 
учени, 10 водещи учени от ЕС, заедно 
с 25 доктори и 8 млади учени от Бъл-
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гария.

Придобитата по проекта специали-
зирана апаратура ще се използва от 
всички лаборатории за получаване на 
различни класове биологично актив-
ни вещества и проучване на техните 
свойства. 

Очакваните резултати от реализи-
рането на проекта са:

създаване, развитие и утвърждаване 
на иновативен научен комплекс ПЕ-
РИМЕД на европейско ниво с условия 
за дългосрочно развитие и перспек-
тиви;
разработване на лекарствени носите-
ли за прицелна терапия;
прилагане на персонализирана лечеб-
на стратегия при онкологично и кри-
тично-болни пациенти;
създаване на нови терапевтични ме-
тодики и лекарствени продукти, кои-
то да се използват от персонализи-
раната медицина при диагностика и 
лечение на онкологично болни и на 
критично болни пациенти;
разширяване на съществуващите и 
изграждане на нови партньорства с 
водещи научни организации от ЕС, ли-
дери в съответните области. Изграж-
дане на научни мрежи за колаборация 
при обмен на добри практики. Осъ-
ществяване на мобилност на изсле-
дователи и изтъкнати гост-лектори. 
Създаване на съвместна научна про-

дукция и споделяне на интелектуални 
права върху нови научни постижения.
За изграждане на стратегическите 
партньорства съществен принос ще 
имат асоциирани партньори по про-
екта: УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив, 
Неофарм-България ЕООД, University of 
Manchester, UK, Instituto De Agroquimica 
y Tecnologia de alimentos (IATA), 
Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas (CSIC)-Spain.

Предимствата на проекта през по-
гледа на членовете на Управител-
ния съвет:

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – 
ректор на МУ – Пловдив и ръководи-
тел на проекта, е убеден, че изгражда-
нето на центъра ще създаде условия 
за разгръщане капацитета на участва-
щите в него институции и ще открие 
нови възможности за партньорства с 
бизнеса. Според проф. Костянев фор-
мулата за съвременната наука е: пари, 
наука, иновации, пари прим. Уверен 
е, че проектът ще успее да реализи-
ра тази формула. Разработването на 
нови и значими иновации и научни 
продукти и тяхното интегриране в 
съответствие с най-добрите световни 
стандарти и практики в областта на 
персонализираната медицина цели да 
се осигури индивидуална терапия на 
голям брой пациенти на територията 
на страната. Персонализираната ме-
дицина намира точното лекарство в 
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точната доза по точното време за точ-
ния пациент т.е. при нея диагностика-
та и лечението са съобразени с гено-
типа на отделния индивид.

Проф. д-р Запрян Козлуджов – ректор 
на ПУ „П. Хилендарски“, вижда пре-
димствата на Центъра в това, че ос-
вен опити и изследвания, учените ще 
създават в него и реални продукти. 
Всички изследвания, които ще се про-
веждат в лабораториите на центъра 
ще бъдат прагматизирани. Иноваци-
ите ще са в областта на фармацевти-
ката и биотехнологиите. Ще има тес-
ни връзки с бизнеса, като основният 
ефект от тях ще бъде създаване, раз-
витие и утвърждаване на един инова-
тивен научен комплекс, способен да 
се самоиздържа, непрекъснато да се 
самоусъвършенства и да търси кон-
кретни технологични приложения на 
изследванията, които ще се извърш-
ват в него.

Екипът на учени от двата университе-
та ще бъде подпомогнат и от Инсти-
тута по минералогия и кристалогра-
фия към БАН, чиято роля ще бъде да 
извършва характеристиката на мате-
риалите.  Проф. д-р Росица Николова 
– директор на ИМК, е категорична че 
изграденият в института лабораторен 
сектор е замислен и целенасочено до-
пълван, за да се реализира комплекс-
но характеризиране на природни и 
синтетични материали. Чрез взаимно 

допълващи се аналитични апаратури 
и високо квалифицирани експерти в 
института се осъществява детайлна 
физикохимична характеристика на 
кристална структура, структурни осо-
бености (дефекти, фазови преходи, 
нееднородности, адсорбция, десорб-
ция, температурна стабилност и др.), 
фазов и химичен състав, на всички ви-
дове материали. Така създадения ком-
плекс е уникален за България, не само 
със своята ефективност, но и с това, 
че част от апаратурата е единствена 
в страната позволяваща характерис-
тика на макро, микро и нано ниво. 
Апаратура, която ще се закупи със 
средства от проекта ще осигури спе-
цифични аналитични възможности за 
изследване на новите фармацевтични 
материали,  получавани в центъра.

Целта не е само науката да се комер-
сиализира, произвеждайки продукти 
и технологични разработки. Научни-
ят екип на Центъра за компетентност 
ПЕРИМЕД ще следва хуманната цел 
преди всичко да помага на пациенти-
те, чрез осъществяване и последова-
телно прилагане на пациент-ориенти-
раните стратегии в здравеопазването, 
с принос към изграждане на здраво-
словен начин на живот и съвременни 
биотехнологии. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Проф. д-р Мариана Мурджева, зам. рек-
тор международно сътрудничество и 
проектна дейност при МУ-Пловдив. В 
проекта съм член на изследователска 
работна група (работен пакет 4), коя-
то ще работи върху проследяването 
на т.нар. минимална резидуална бо-
лест при деца с остра лимфобластна 
левкемия – едно злокачествено забо-
ляване на кръвта със сериозно проти-
чане и прогноза.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

МУ – Пловдив. В този проект МУ – Пло-
вдив съсредоточава изследователски 
потенциал в персонализираната ме-
дицина, лечебни стратегии при он-
кологичните заболявания и критич-
но болни и съвместно с Пловдивския 
университет „П. Хилендарски“ (ПУ) 
и Института по минералогия и крис-
талография (ИМК) при БАН – върху 
иновативни лекарствени носители за 
прицелна терапия.

В работната група (работен пакет 6) 
сме заедно с педиатри и се стремим 
да реализираме научната задача чрез 
прилагане и внедряване на комплекс 
от имунологични показатели при из-
следваните пациенти. Проектът ще 
осигури закупуване на модерен апа-
рат за този вид изследвания на имун-
ната система. В работния колектив 
сме двама утвърдени учени, един по-
стдокторант и един докторант, като 
се надяваме да привлечем още докто-
ранти и дори студенти.

С какво финансиране разполага 

Интервю с проф. Мариана 
Мурджева относно проекта 
ПЕРИМЕД
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проектът ПЕРИМЕД и кой го осигу-
рява?

Проектът разполага с 21 млн. лева, 
като от тях 75% ще бъдат усвоени за 
изграждане на научна инфраструкту-
ра – строителство и модернизация на 
лаборатории и закупуване на апарату-
ра. Проектът се изпълнява по Опера-
тивна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 2014-2020, 
с финансовата подкрепа на Европей-
ския фонд за регионално развитие.

Какви дейности ще се извършват в 
отделните лаборатории?

Лабораториите ще правят генетич-
ни, имунологични и фармацевтични 
изследвания върху различни обек-
ти – нормалната човешка микробна 
флора; при пациенти с онкологични 
заболявания (рак на млечна жлеза, 
остри левкемии); с автоимунни боле-
сти; с лекарства с насочено действие 
върху определени тумори при опре-
делени пациенти (индивидуален или 
персонализиран подход). Ще се прави 
и физико-химичен контрол на лекар-
ствените форми, които ще бъдат пред-
лагани за внедряване при различни 
онкологични болести.

МУ – Пловдив

Лаборатория „Лекарство-доставящи 
системи за насочено действие на ле-

карства и персонализирана медици-
на”.
Лаборатория за молекулярно-генети-
чен анализ.
ПУ „Паисий Хилендарски“

Лаборатория по молекулярни биомар-
кери и микробиота.
Лаборатория по имунобиомаркери.
3.Лаборатория по биокатализа и био-
логични активни вещества.

Лаборатория по биополимери и нови 
материали.
Лаборатория по биосензори.
ИМК – БАН

Лаборатория за физико-химичен кон-
трол на лекарствените форми.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

Да, има, но не много. Работя в облас-
тта на клиничната имунология и ми-
кробиология – твърде предизвика-
телни сфери в съвременната наука. 
Все още срещам ентусиазирани млади 
хора, които търсят научна работа в ка-
тедрата и дори след завършването си 
имат желание да работят при нас. 
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[ВИДЕО] Центърът за компетентност 
„Персонализирана иновативна медицина 

(ПЕРИМЕД)”
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 Проектът № BG05M2OP001-1.002-0002 
– „Дигитализация на икономиката в 
среда на Големи данни“ (ДИГД) е на 
стойност над 13,3 млн. лв., от които 
над 11 млн. лв. европейско и 2 млн. лв. 
национално съфинансиране. Срокът 
за изпълнение е от март 2018 г. до де-
кември 2023 г.

Водеща организация е Университетът 
за национално и световно стопанство 
(УНСС), а партньори по проекта са Тех-
нически университет – Габрово, Ико-
номически университет – Варна, Ру-

сенски университет „Ангел Кънчев“, 
Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, Институт по Информа-
ционни и комуникационни техноло-
гии – БАН. Сред асоциираните парт-
ньори е Universidade Nova de Lisboa /
Faculdade de Ciencieas e Tecnologia/ 
(„УНИНОВА” Лисабон, Факултет по на-
ука и технологии).

Дигитализираните бизнес процеси 
работят със структурирани данни, на-
миращи се в Релационни бази от дан-
ни. Обработката на такива данни се 

УНСС е водеща организация 
по проект "Дигитализация на 
икономиката в среда на Големи 
данни“
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управлява от Системи за управление 
на релационни бази от данни (СУРБД). 
Прехвърлянето или използването на 
една част от големите данни – струк-
турираните данни, не е проблем за 
управление от СУРБД. Една друга, но 
голяма част от големите данни – по-
лу-структурираните данни, се пред-
вижда да се трансформират в струк-
турирани чрез използване на две 
технологии – Text mining и Web mining, 
след което да се заредят за обработка 
в СУРБД. За целта СУРБД трябва да 
могат да обработват почти в реално 
време (в рамките на секунди) тези 
огромни обеми от данни (таблици с 
размери 100–1000 милиарди редове). 
В Центъра по компетентност се пред-
вижда използване на нов тип СУРБД 
– такива с работа в паметта на 2 фор-
мата на релационни данни – Формат в 
редове и Формат в колони, наречени 
работно „СУРБД работещи в паметта“ 
(Фиг.1). 

При класическите (преобладаващите 
в света) СУРБД се работи само с Фор-
мат в редове. За да се осигури уско-
рена работа на цифрови бизнес про-
цеси с данни от „големите данни“ се 
предвижда опериране със същите 
данни, но във Формат на колони (в 
компресиран вид), премахващ необ-
ходимостта от индекси и осигуряващ 
голямото бързодействие на достъп до 
огромните данни. За целта се разши-
рява хардуерно оперативната памет в 
тази видове сървъри. В предлагания 
проект ще се работи със СУРБД, рабо-
теща в паметта. Характерно за СУРБД, 
работеща в паметта, е възможност-
та за опериране на данни, разполо-
жени в Hadoop система, посредством 
специално създадени конектори към 
Hadoop.

Центърът за компетентност по „Ди-
гитализация на икономиката в сре-
да на Големи данни“ (ЦК-ДИГД) ще 
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бъде ИКТ комплексна инфраструк-
тура (Фиг.2). 

Основата на предлаганата инфра-
структура на ЦК-ДИГД се състои от ин-
тегрирано преливане между цифрови-
зирани бизнес процеси и обработка на 
големи данни – процес изграден върху 
ИКТ ресурси на самия Център, който 
ще предлага 4 вида научноизследова-
телски услуги. Преливането на функ-
циониране между обработката на го-
леми данни при дигитализиране на 
бизнес процесите се базира на вграж-
дане и предлагане за изследване и 
анализ на най-добрите световни прак-
тики. Това означава, че на изследова-
телите, които ще използват ЦК-ДИГД, 
ще се предоставят световните най-до-
бри резултати в дигитализиране на 

определените бизнес области. Изсле-
дователите ще могат също така да из-
вършват сравнение чрез прилагане на 
метода на бенчмаркинг, къде се нами-
ра тяхната желана за дигитализиране 
бизнес област (фирма или част от биз-
нес дейност на фирма) в рамките на 
достиженията на света. Характерно 
на този бенчмаркинг е, че световните 
достижения и най-добрите практики 
ще се актуализират регулярно, за да 
може изгражданият Център за компе-
тентност да предоставя на изследова-
телите си винаги най-съвременните 
световни достижения като стартова 
основа за започване и провеждане на 
изследвания.
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Създаваният ЦК-ДИГД ще предлага на 
своите клиенти като краен продукт 
52 услуги за провеждане на научни из-
следвания и за обучение, обобщени в 
2 категории – Научноизследователски 
услуги и Системни научно-приложни 
услуги.

Научноизследователски услуги – 30 
услуги, групирани в 4 вида:

Услуги, създаващи стратегии за диги-
тализация;
Услуги за дигитализация на процеси;
Услуги за избор на ИКТ продукти, чрез 
които да се реализират и прилагат ре-
шения на дигитализация на икономи-
чески активности в отделни фирми и 
организации;
Научни услуги за ползване на ресур-
сите на Център за компетентност от 
други научни организации за научни 
изследвания.
Системни научно-приложни услуги – 
22 услуги, групирани в 4 вида:

Проектиране на хардуерни системи, 
свързани с обработка на големи дан-
ни;
Проектиране на методи, модели и ал-
горитми за обработка на големи дан-
ни;
Интегриране на големи данни към ди-
гитализирани бизнес процеси;
Проектиране на компютърни компо-
ненти за обработка на големи данни.
Посочените по-горе 30 Научноизсле-

дователски услуги и 22 Системни на-
учно-приложни услуги, както и тех-
ните специфични детайлни услуги, са 
външните услуги, които ЦК-ДИГД ще 
предлага на желаещите да извършват 
научни изследвания в областта на ди-
гитализиране на икономиката в среда 
на големи данни. След изтичане срока 
на проекта, тези услуги и техните бъ-
дещи прецизни доразвития ще пред-
ставляват търговския продукт, който 
Центърът ще предлага на пазара.

Научна инфраструктура на ЦК-ДИГД 
ще предоставя възможности за из-
следване и предлагане на 3 вида кор-
поративни компютърни решения за 
дигитализация: решения за развитие, 
решения за диференциране – проек-
тиране на нови ИКТ компоненти и 
системи за дигитализация, включва-
щи обработка и на неструктурирани 
данни и решения за иновативност.

ЦК-ДИГД и предвижданите научноиз-
следователски дейности ще доведат 
до развиването на нови технологии на 
високо международно ниво в облас-
тта на информационните и комуни-
кационни технологии. В създавания 
ЦК-ДИГД ще се развиват технологии 
за дигитализация на бизнес процеси, 
които по принцип са световни техно-
логии на високо научно ниво, ще се 
създават и нови технологии за работа 
с големи данни, които ще са на високо 
международно ниво.
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Казвам се Валентин Кисимов. Проф. 
д.ик.н. съм във Факултета по “Прилож-
на информатика и статистика”, УНСС и 
директор на Центъра за компютърни 
иновативни системи към УНСС. Част 
съм от ръководния екип на проекта 
„Дигитализация на икономиката в 
среда на Големи данни”, финансиран 
от ОП „Наука и образование за инте-

лигентен растеж”, съфинансирана от 
ЕС чрез Европейския фонд за регио-
нално развитие.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Университетът за национално и све-
товно стопанство е най-старият биз-
нес университет в България и Югоиз-
точна Европа, който обучава над 20 000 
студенти в редовна и дистанционна 

Интервю с проф. Валентин Кисимов 
от ръководния екип на проект 
Дигитализация на икономиката в 
среда на Големи данни
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форма в 43 бакалавърски специално-
сти и 108 магистърски специалности, 
и близо 500 български и чуждестран-
ни докторанти, които се обучават в 38 
докторантски програми.

Университетът се стреми непрекъс-
нато да усъвършенства изградените 
ефективни подходи и механизми за 
адаптиране на учебната и изследова-
телската дейност към динамичната 
социално-икономическа среда в на-
ционален и глобален контекст.

Проектът „Дигитализация на иконо-
миката в среда на Големи данни” е 
резултат от съвместните усилия на 
ръководството и преподавателите да 
развиват образованието и научната 
дейност в съответствие са национал-
ните и Европейски политики в облас-
тта на дигитализацията на икономи-
ката.

Бихте ли представили проекта на-
кратко?

Проектът има за цел изграждането на 
научно-изследователски център по 
компетентност по проблемите на ди-
гитализация на икономиката в среда 
на Големи данни. Техническата ин-
фраструктура ще бъде разположена 
на територията на УНСС, като от раз-
пределените изчислителни ресурси 
ще бъде изградена единна облачна 
инфраструктура с допълнителни хос-
тинг функции.

Всичките ресурси в тази облачна ин-
фраструктура ще могат да се достъп-
ват от цялата страна, както и от чуж-
бина, с цел провеждане на научни 
изследвания. Отделните фирми и пуб-
лични организации, както и научни 
организации, които желаят да прове-
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дат изследвания за дигитализация на 
икономически бизнес процеси в среда 
на Големи данни, ще могат или да из-
ползват предлаганите научноизсле-
дователски и системни научно-при-
ложни услуги на центъра, или да се 
включат като потребители на създа-
дената облачна инфраструктура, да 
присъединят свои изчислителни ре-
сурси като временни виртуални ре-
сурси на облачната инфраструктура, 
да предават свои данни за изследване, 
както и да използват облачната ин-
фраструктура за съхранение на свои 
Големи данни за последващи изслед-
вания.

Центърът за компетентност ще пред-
лага различни иновативни методи за 
събиране и обработка на Големи дан-
ни, както и ще предлага възможности 
за изследване и проектиране на нови 
такива. В центъра по компетентност 

ще се развиват технологии за дигита-
лизация на бизнес процеси в основни 
икономически области.

Кои са партньорите по проекта?
Партньори по проекта са: Технически 
университет – Габрово; Икономически 
университет – Варна; Русенски уни-
верситет „Ангел Кънчев”; Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски”; 
Институт по Информационни и кому-
никационни технологии – БАН. Асо-
циирани партньори са: „Ваптех” ЕООД 
и Университет в Лисабон: „УНИНОВА”, 
Факултет по наука и технологии.

С какво финансиране разполага и 
кой го осигурява?

Бюджетът на проекта е 13 333 868, 86 
лв., от които 11 333 788.53 лв. евро-
пейско и 2 000 080.33 лв. национално 
съфинансиране. 
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[ВИДЕО] Дигитализация на икономиката в 
среда на Големи данни
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 Водеща организация по Проект 
BG05M2OP001-1.001-0008-C01 „На-
ционален център по мехатроника и 
чисти технологии“ е Институтът по 
обща и неорганична химия – БАН, а 
сред партньорите са още 11 института 
на БАН, Софийски университет, Техни-
чески университет – София, Техниче-
ски университет – Варна, Технически 
университет – Габрово, Химикотехно-
логичен и металургичен университет 
и Централна лаборатория по прилож-
на физика към БАН – Пловдив. Про-
ектът има и 6 асоциирани партньора 

– представители на бизнеса и 3 чуж-
дестранни университета (от Израел, 
Холандия и Швейцария).

Проектът е на стойност над 69 млн. 
лв., от които повече от 58,8 лмн. лв. са 
европейско и над 10 млн. лв. нацио-
нално съфинансиране, като срокът за 
изпълнение на проекта е от март 2018 
г. до декември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане, функ-
циониране и развитие на научноиз-
следователска инфраструктура за 

Изгражда се Национален център по 
мехатроника и чисти технологии
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върхови постижения в областта на 
мехатрониката и чистите технологии, 
която да допринася за реализирането 
на програмата за устойчив и интели-
гентен икономически растеж на Репу-
блика България. 

Обединяването на водещи учени в 
един Център за върхови постижения 
ще допринесе както за засилване на 
научноизследователската дейност, 
технологичното развитие и иноваци-
ите, така и за създаването на инсти-
туция, която ще е водеща в тази об-
ласт за страната и региона. Дейността 
ще бъде фокусирана върху следните 

области: виртуално инженерство и 
дигитални производства; био-меха-
троника, микро/нано инженеринг за 
мехатронни технологии, елементи и 
системи; вибрационни и акустични 
мехатронни технологии; транспор-
тен инженеринг и реинженеринг; оп-
тични мехатронни технологии; ком-
поненти на интелигентни системи за 
мехатронни устройства; технологии 
за чиста и безопасна енергия; зелени 
технологии; адитивни технологии, 
функционални покрития и нови мате-
риали; роботизирани системи и меха-
тронни технологии; моделиране.

В съответствие с програмата ще се 
изградят модерни и конкурентни на-
учни комплекси на най-високо ниво, 
оборудвани с уникална за страната 
и концентрирана в определени мес-
та научна апаратура. Тези компле-
кси ще предоставят възможности за 
провеждане на висококачествени на-
учни изследвания в съответствие с 
най-добрите стандарти и практики. 
Предвижда се основните дейности 
да се осъществяват в тясно взаимо-
действие с Центровете по компетент-
ност в областта мехатроника и чисти 
технологии, както и с тези в областта 
информационни и комуникационни 
технологии. За високото ниво на науч-
ната дейност ще съдействат като асо-
циирани партньори, чуждестранни 
научни институции. За по-добри връз-
ки с бизнеса ще се разчита на асоции-
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раните партньори – представители на 
българския бизнес и индустрия.

Осъществяването на предвидените 
в проекта дейности, насочени към 
постигане на върхови научни пости-
жения, на иновативни научно-при-
ложни разработки, и ускоряване на 
преноса на научните разработки към 
бизнеса, ще има положително въз-
действие за повишаването на конку-
рентоспособността на българската 
икономика във важни за страната тех-
нологични области, като механика, 
електроника, системи за управление, 
електромобилност, горивни клетки и 
водородно общество. 

Заложените в научната програма на-
учни и научно-приложни задачи ще 
доведат до постигане на иновативни 
решения в приоритетните направле-
ния на тематична област „мехатрони-
ка и чисти технологии“, които да имат 
ефект върху намаляване на парнико-
вите газове, оползотворяване на ре-
сурсите и ефективно използване на 
енергията.

Дейностите, предвидени в програма-
та за обучение и повишаване на ква-
лификацията, ще осигурят качеството 
на научните изследвания и ще гаран-
тират приемственост и устойчивост 
на тематиките. Създаването на ви-
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сококвалифицирани специалисти за 
нуждите на съвременната наука ще 
помогнат за подобряване на качество-
то на инженерното образование, уве-
личаване на броя на студентите в ин-
женерните специалности и обръщане 
на тенденциите за увеличаващата се 
възраст на служителите, работещи в 
сектора „мехатроника и чисти техно-
логии“. Резултатите от осъществяване 
на програмата за обучение и повиша-
ване на квалификацията на учените 
в дългосрочен план ще окажат поло-
жително въздействие върху значими 
за страната социално-икономически 
предизвикателства, като ниската про-
изводителност на труда и ниския дял 
на високотехнологично производство. 

За реализиране на научната програма 
на Центъра за върхови постижения 
„Мехатроника и чисти технологии“ се 
предвижда изграждане на лаборато-
рии, разпределени главно в три кам-
пуса: на БАН (Г. Милев), СУ (Лозенец) 
и ТУ (Студентски град). В трите кам-
пуса са определени съществуващи ма-
сивни сгради, подлежащи на основен 
ремонт и реконструкция, за да отго-
ворят на изискванията (технически 
и функционални) на научната инфра-
структура, предвидена за изграждане 
по проекта.

В центъра ще бъде закупено уникално 
за страната научно оборудване, което 
ще създаде условия за провеждане на 
авангардни изследвания. Пример за 
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това е сканиращият електронен ми-
кроскоп с полева емисия на катода, 
който ще бъде единствен по рода си в 
България. С този микроскоп може да 
се постигне резолюция на микроскоп-
ската картина от порядъка на някол-
ко нанометъра, което комбинирано с 
възможността за фазов и елементен 
анализ ще създаде качествено нови 
възможности за характеризиране на 
авангардни материали с приложе-
ния в мехатрониката и чистите тех-
нологии. За Лабораторията по рент-
гено-фазов и рентгено-структурен 
анализ се предвижда закупуване на 
монокристален дифрактометър с въз-
можност за изследване на кристална-
та структура на материалите при ви-
соки налягания (не по-малко от 50GP). 

Ще бъде изградена Лаборатория по 
Оperando методи на изследване, кои-
то все още не са прилагани в страната, 
като най-мощното средство за изуча-
ване на каталитични системи.

За изпълнението на научноизследова-
телските дейности е разработен науч-
ноизследователски план. Той е насо-
чен към разработване на обща научна 
програма, както и програми за обуче-
ние и повишаване на квалификация-
та на учените, за трансфер на техно-
логии и иновации, за привличане на 
изтъкнати български учени за работа 
в Центъра, за разпространение на ре-
зултати, комуникация с обществото и 
връзки с МОН и ЕС. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Аз съм проф. д-р Пламен Стефанов – 
директор на Института по обща и не-
органична химия – БАН и ръководител 
на проекта BG05M2OP001-1.001-0008 
„Национален център по мехатроника 
и чисти технологии“.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Институтът по обща и неорганична 
химия (ИОНХ) е един от основните 
химически институти на Българската 
академия на науките. Като самостоя-
телно научно звено се обособява през 
1960 г. Оттогава досега ИОНХ се раз-
вива и утвърждава като една от воде-
щите научни организации в страната 
в областта на химия на материалите. 
През 2005 г. ИОНХ спечели конкурс 
към 6-та рамкова програма на Евро-

Интервю с проф. Пламен Стефанов 
– ръководител на проекта за 
изграждане на Национален център 
по мехатроника и чисти технологии
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пейската комисия и изгради Център 
за върхови постижения в областта 
на многофункционалните материали 
и нови процеси с екологична насоче-
ност. Натрупаният опит бе в основа-
та на това ИОНХ да бъде избран през 
2008 г. да организира и координира 
дейностите на Националния център 
за съвременни материали по конкур-
са за „Изграждане на центрове за вър-
хови постижения” на Фонд „Научни 
изследвания”. През 2007 г. в ИОНХ бе 
създаден по програма ФАР Офис за 
трансфер на технологии и иновации 
с екологична насоченост в областта 
на неорганичната химия. След 2010 г., 
важна насока в развитието на ИОНХ е 
успешното му участие в оперативни-
те програми “Развитие на човешките 
ресурси” и “Развитие на конкурентос-
пособността на българската икономи-

ка”. В резултат изследователският ка-
пацитет и научно-изследователската 
инфраструктура на ИОНХ се обновиха 
и разшириха значително през послед-
ните години.

Понастоящем ИОНХ е конкурентнос-
пособна европейска научна организа-
ция. Щатният научен състав включва 
общо 57 учени, от които 1 член-ко-
респондент, 6 професора, 22 доцента, 
18 главни асистента и 7 асистента. 
Учените със степен „доктор” са 52, а 
тези с „доктор на науките” – 1. ИОНХ 
разполага с висококвалифициран на-
учен състав, чиято научна продукция 
варира между 90 и 100 статии на го-
дина в международни списания с им-
пакт фактор. Отличителна черта на 
научно-изследователската дейност на 
научния състав е широкият междуна-
роден отзвук на научната продукция 
– на година се забелязват над 2000 не-
зависими цитата.

Научно-изследователската дейност 
на Института е организирана в три 
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тематични направления: неорганич-
но материалознание; химия на твър-
ди повърхности и химичен анализ. 
Иновационната дейност се развива 
основно в областта на еко технологии 
за получаване на високотехнологични 
материали и по-специално при опол-
зотворяване на природни ресурси.

В ИОНХ се изпълняват следните тема-
тично-ориентирани задачи:

Синтез, структура и дизайн на мате-
риали за екоенергийни, оптични и 
биомедицински технологии.
Материали и процеси за опазване на 
околната среда и борба с климатични-
те промени.
Оползотворяване на природни ресур-

си и екологичен мониторинг.
Нови подходи за инструментален и те-
оретичен анализ на материали.
Всички тези дейности включват ши-
рок спектър от изследвания: от разра-
ботването на екологично-съобразени 
методи на синтез, през структурни и 
спектроскопски анализи и дизайн на 
иновативни материали до тяхното 
приложение в различни области на 
индустрията и бита. Провеждането на 
тези комплексни изследвания е въз-
можно благодарение на съвременна-
та научна инфраструктура, изградена 
в института с финансовите средства 
на ЕК, оперативните програми, Фонд 
„Научни изследвания”. Научната ин-
фраструктура на ИОНХ включва че-
тири вида оборудване: а) апаратури, 
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уникални за страната; б) съвременни 
апаратури, закупени след 2006 г.; в) 
специфични апаратури и оборудва-
ния, и г) пилотни инсталации за хи-
мически и козметични производства 
(база в гр. Бургас). 

Бихте ли представили проекта на-
кратко?

Целта на проекта е изграждане и раз-
витие на съвременна научноизследо-

вателска инфраструктура в областта 
на мехатрониката и чистите техноло-
гии, която да допринася за реализира-
нето на програмата за устойчив и ин-
телигентен икономически растеж на 
Република България.

Координатор на проекта е Институ-
тът по обща и неорганична химия към 
БАН.

Центърът е съставен на принципа 
„комплементарност-синергизъм” и 
обединява водещи научни групи от 
институти на БАН (общо 12) и висши 
училища СУ „Св. Климент Охридски”, 
ТУ – София, ТУ – Варна, ТУ – Габрово и 
ХТМУ – София. Ролята на всяка една от 
партньорските организации е да се ко-
ординират, организират и провеждат 
независими научно-изследователски 
дейности в областта на мехатроника 
и чисти технологии.

С цел по-тесни връзки с бизнеса, като 
асоциирани партньори са привлечени 
„Клъстер по мехатроника“, фирма „Бо-

https://nauka.bg/


Центрове за компетентност

104Българска наукаДЕКЕМВРИ 2018

 

Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

рима“ ЕАД и сдружение за НИРД.

За осигуряване на по-високо научно 
ниво на центъра, като асоциирани 
партньори са привлечени структури 
от световно известни университети 
(Тел Авив и Делфт) и Институтът по 
роботика и интелигентни системи 
към Федералния технически универ-
ситет, Цюрих.

Планът на научно-изследователската 
дейност по проекта е съставен с цел да 
се осигури изграждането, функциони-
рането, развитието и превръщането 
на Центъра във водеща национална и 
конкурентноспособна Европейска на-
учна структура в рамките на 10-годи-
шен период. По този начин проектът 

ще има добавена стойност към реали-
зирането на програмата за устойчив и 
интелигентен икономически растеж 
на България.

В рамките на Центъра е предвидено 
изграждането на специфична инфра-
структура, включваща изграждането 
на три уникални за страната апара-
турни комплекса: комплекс „ТУ” – спе-
циализиран в областта на механтро-
никата, комплекс „Лозенец” – насочен 
предимно в областта на чистите тех-
нологии, комплекс „Г. Милев” – обхва-
щащ областите мехтроника и чисти 
технологии.

Новият тип инфраструктура ще обо-
гати и задълбочи изследванията в 
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областта на мехатрониката и чистите 
технологии, но също така ще спомог-
не за сформиране на конкурентноспо-
собни и интердисциплинарни научно-
изследователски колективи, които са 
способни да участват успешно в други 
програми и конкурси.

Научната програма на проекта има за 
цел развитието на специфични науч-
ни методи и инструменти за постига-
не на интелигентен дизайн, планира-
не и експлоатация на материалните 
ресурси, енергийните системи и ме-
хатронни компоненти. Тя е структу-
рирана в рамките на четири работни 
пакета (РП), като всеки от тях е тема-
тично-ориентиран в синхрон с прио-
ритетните направления на ИСИС. Те-
мите са подбрани така, че да се следва 
цялостният икономически цикъл: от 
високотехнологично производство, 
през ресурсно ефективно производ-
ство към въвеждане на нисковъгле-
родна икономика. Провеждането на 
тези дейности е необходимо, за да се 
постави научно-изследователския 
фундамент в България за ускоряване 
на прехода ѝ от групата на „плахите 
иноватори” в групата на „умерените 
иноватори” – стратегическа цел на 
България за справяне с обществените 
предизвикателства.

Кои са партньорите по проекта?

 Партньорите по проекта са общо 17, 

както следва:

Институт по обща и неорганична хи-
мия – БАН – водеща организация
Институт по електрохимия и енергий-
ни системи „Акад. Е. Будевски” – БАН
Институт по катализ – БАН
Институт по металознание, съоръже-
ния и технологии с Център по хидро 
и аеродинамика „Акад. А. Балевски – 
БАН
Институт по механика – БАН
Институт по минералогия и кристало-
графия „Акад. Ив. Костов” – БАН
Институт по оптически материали и 
технологии „Акад. Й. Малиновски” – 
БАН
Институт по органична химия с Цен-
тър по фитохимия – БАН
Институт по полимери – БАН
Институт по физика на твърдото тяло 
– БАН
Институт по физикохимия „Акад. Р. 
Каишев” – БАН
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”
Технически университет – София
Технически университет – Варна
Технически университет – Габрово
Химикотехнологичен и металургичен 
университет
Централна лаборатория по приложна 
физика към БАН – Пловдив  
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[ВИДЕО] Национален център по 
мехатроника и чисти технологии
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 Основната цел на проекта УНИТе 
(Университети за наука, информа-
тика и технологии в е-обществото, 
BG05M2OP001-1.001-0004-C01) е съз-
даването на Център за върхови пости-
жения в областта на информатиката и 
информационните и комуникацион-
ни технологии (ИКТ). Софийският 
университет „Св. Климент Охридски” 
е водещ партньор и ще работи заедно 
с Технически университет – София, Ру-
сенски университет „Ангел Кънчев”, 
Университет „Проф. д-р Асен Злата-
ров” – Бургас и Шуменски универси-

тет „Епископ Константин Преславски”. 
Проектът е финансиран по Оператив-
на програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ и чрез нея, Ев-
ропейският фонд за регионално раз-
витие финансира одобрения бюджет 
от почти 29,8 млн. лева.

УНИТе е уникален за България и ре-
гиона проект в областта на информа-
тиката и информационните и комуни-
кационни технологии. Това е едно от 
най-мащабните начинания в областта 
на „big data“* изследванията, които 

Пет български университета 
създават уникален Център за 
върхови постижения в областта на 
информатиката и ИКТ
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са реализирани на Балканския полу-
остров. Проектът създава условия за 
връзка между най-новите научни по-
стижения на учени от петте българ-
ски университета и малкия и средния 
бизнес в страната, с което потенци-
ално ще подобри пазарната ни кон-
курентоспособност на международно 
ниво. Сходни центрове с разпределе-
ни изследователски инфраструктури 
са естествена стъпка напред в разви-
тието на науката и биват успешно ин-
тегрирани в Швеция през последното 
десетилетие.

Проектът УНИТе ще се реализира в 
периода 2018 – 2023 година. Една от 
целите е да се създаде уникална из-
следователска инфраструктура, вклю-
чително един нов научно-изследова-
телски комплекс и реконструкция на 
4 съществуващи бази, за да се превър-
нат в модерни научни комплекси.

УНИТе е проект, ориентиран и към 
бизнеса. Негов приоритет е изгражда-
не на устойчива и дълготрайна връзка 
между бизнеса и науката в страната. 
За целта е осигурено партньорство-

то на локално ниво от Столична об-
щина, Община Бургас, Община Русе и 
Община Шумен. Проектът предвижда 
специализирани консултации за мал-
ки и средни предприятия в страната. 
Очаква се до 2023 година да започне 
изпълнението на минимум 10 съв-
местни проекта между УНИТе и пред-
ставители на бизнеса.

Научноизследователските дейности 
на партньорите ще са концентрира-
ни върху по-ускореното въвеждане на 
нови технологии в сферите на произ-
водството и услугите. По този начин 
ще се проправи път за интегриране на 
България в Единния дигитален пазар 
в Европа. От друга страна, УНИТе ще 
насърчава привличането на работа на 
млади и талантливи изследователи, с 
което да се спре процесът на изтичане 
на кадри към други страни.

Разрешаването на ключови проблеми, 
свързани с изграждането на дигитал-
но общество в България, е друга цел, 
към която работещите експерти по 
УНИТе ще се стремят. Развитието на 
ИКТ ще осигури по-качествено обра-
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зование и създаването на специали-
сти в различни области. Това от своя 
страна е ключов фактор за създаване-
то на развита и конкурентноспособна 
икономика.

Проектът предизвиква сериозен инте-
рес и зад граница. Учени от Германия, 
Великобритания, Корея, Швейцария, 
Франция, Португалия, Италия, Ир-
ландия, Албания, Ирландия, Гърция, 
Испания, Латвия, Македония, Полша 
и Румъния са изразили желание за съ-
трудничество.

„Уникалното в проекта е, че за първи 
път се търси създаване на разпреде-
лена научна инфраструктура в Бълга-
рия, която няма да бъде концентрира-
на само в София, а ще включва големи 
градове в страната и водещите уни-
верситети в тях“, заяви ръководителя 
на проекта – проф. д-р Красен Стефа-
нов не пресконференцията през юли 
2018. „Целта е да се използват едни 
от най-добрите учени от цялата стра-
на в области като математика, физика 
и химия за разработване на модели, 
които позволяват обработка на голе-
ми обеми от данни в съвременната 
информатика и ИКТ“, допълни той.

При успешното осъществяване на про-
екта ще се решат предизвикателства, 
свързани с използването на ИКТ за:

създаване на „интелигентни и устой-

чиви градове“, използващи ИКТ за 
управление на транспортната мрежа, 
енергийната консумация, градското 
планиране и за интелигентна жизне-
на среда;
създаване на фабрики на бъдещето и 
преход към Индустрия 4.0, изискваща 
повсеместно използване на дигитал-
ни технологии в предприятията и оп-
тимизиране на техните работни про-
цеси с помощта на съвременни ИКТ;
развитие на кибер-физични систе-
ми, позволяващи на потребителите 
по-добър контрол и взаимодействие с 
физическия свят около тях;
валидиране, чрез експериментиране в 
реални среди, на технологиите, проду-
ктите и услугите на Бъдещия Интер-
нет с оглед на тяхното приложение.
* Big data – С еволюцията на инфор-
мационното общество, обработката 
на информация става все по-ключова 
за успеха на всяко начинание. Big data 
е термин свързан с набор от данни 
(бази данни), които са твърде голе-
ми и е невъзможно за традиционни-
те софтуерни решения да се справят с 
тях. Предизвикателствата в областта 
на big data включват, но не се ограни-
чават до събирането на данни, склади-
рането на данни, анализ на данните, 
механизми за търсене и индексиране, 
визуализация, споделяне и трансфер 
на данните, актуализирането им и 
спазване на изискванията за повери-
телност. 
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Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Проф. Красен Стефанов – преподава-
тел във Факултета по математика и 
информатика на Софийски универси-
тет „Св. Климент Охридски“ и ръково-
дител на проекта УНИТе.

Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

Работя в Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“. Това е най-ста-
рото и най-престижното, поне според 
международните класации, висше 

учебно заведение в България.

Бихте ли представили проекта на-
кратко?

УНИТе е уникален за България и реги-
она проект в областта на информати-
ката и информационните и комуника-
ционни технологии. Това е център за 
върхови постижения в тези области, 
финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен 
растеж“. Проектът е едно от най-ма-
щабните начинания в областта на 
„big data“ изследванията, които са ре-
ализирани на Балканския полуостров. 

Интервю с проф. Красен Стефанов, 
ръководител на проекта УНИТе
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УНИТе създава условия за връзка меж-
ду най-новите научни постижения на 
учени от 5 български университета и 
малкия и средния бизнес в страната, 
с което потенциално ще подобри па-
зарната ни конкурентоспособност на 
международно ниво.

Кои са партньорите по проекта?

Партньори по проекта са водещите 
висши учебни заведения в страната в 
областта на информатиката и ИКТ – 
Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Технически универси-
тет – София, Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“, 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
и Университет „Проф. д-р Асен Злата-
ров“ – Бургас.

С какво финансиране разполага и 
кой го осигурява?

Проектът е финансиран по Оператив-
на програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. Общата стой-
ност на проекта е 29 781 882,42 лв. В 

това число, европейско съфинансира-
не от 25 314 600,06 лв. и национално 
съфинансиране от 4 467 282,36 лв.

Какви дейности ще се извършват в 
отделните лаборатории?

Проектът е уникален с планираната 
разпределена изследователска ин-
фраструктура, която ще позволи на 
водещи учени в областта на инфор-
матиката и ИКТ от цялата страна да 
работят съвместно за изпълнение 
на предвидените 9 работни пакета. 
Те включват: (1) Инфраструктурата 
като услуга за Big Data, с координа-
тор ШУ; (2) Софтуерни услуги за Big 
Data, с координатор СУ; (3) Иноватив-
ни математически методи и модели 
в дигиталния свят, с координатор СУ; 
(4) Анализ на Big Data в реално вре-
ме и виртуализация на системи, с ко-
ординатор БУ; (5) Визуално търсене, 
разпознаване на изображения и 3D 
принтиране, с координатор РУ; (6) Ки-
бер физични интелигентни системи, с 
координатор ТУ; (7) Интелигентни и 
устойчиви градове, с координатор ТУ; 
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(8) Фабрики на бъдещето, с координа-
тор ТУ; (9) Big Data в естествените на-
уки, с координатор СУ.

Каква ще бъде ползата за общество-
то от успешното реализиране на 
проекта?

Успешното реализиране на проекта 
ще ни помогне да оптимизираме из-
ползването на big data в множество 
сфери от живота, включително соф-
туерно, инфраструктурно, в матема-
тиката, за анализ на информация, ин-
тегрирани системи за управление на 
„смарт“ градове, в естествените науки 
и много други. Big data крие огромен 
потенциал и една от научните цели 
на проекта ще бъде именно крачка 
напред в реализацията му. В инфра-
структурен план, проектът ще даде 
възможност на голям брой български 
изследователи да работят в обновени 
модерни лаборатории, което несъм-
нено ще подобри тяхната продуктив-
ност. Проектът предвижда и ангажи-
рането на млади учени, с което да се 
осигури устойчивото надграждане на 
постигнатите резултати.

Как оценявате работата на екипа 
си?

Имаме изключителен екип. Отговор-
ностите са разделени между петте 
партньора, което изисква сериозна 
координация и прецизност при изпъл-

нението на дейностите. До момента се 
справяме с тази сложна задача. Рабо-
тата по 9 работни пакета е изключи-
телно предизвикателство и всеки си 
дава сметка, че не може да се справи 
сам. Именно затова работим в парт-
ньорство.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

Млади хора има и това ни дава надеж-
да. Важно е обаче да ги мотивираме 
подобаващо и то не само финансово, 
а чрез възможности за развитие. Смя-
там, че това е една от хубавите страни 
на проекти като УНИТе. Те са отлична 
възможност именно за младите хора 
и демонстрират, че можем да реализи-
раме наука на най-високо ниво.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Нужно е силно подмладяване, съз-
даване на условия за привличане на 
многобройните български учени, ра-
ботещи извън страната, и стимулира-
не на връзките между научната общ-
ност, от една страна, и обществените 
организации и бизнеса от друга стра-
на. Трябва сериозно да се осъвременят 
провежданите конкурси за научни из-
следвания, които значително отстъп-
ват на средноевропейското ниво. 
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[ВИДЕО] Проект „Университети за 
наука, информатика и технологии в 

е-обществото“

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/video-proekt-quot-universiteti-nauka-informatika-tehnologii-obshtestvoto/
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Проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01 
за изграждане на центъра се финанси-
ра по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“. 
Общият размер на безвъзмездната 
финансова помощ възлиза на над 29 
млн. лева, от които над 24,9 млн. лева 
(85%) са предоставени от Европей-
ския фонд за регионално развитие и 
над 4,4 млн. лева (15%) са национално 
съфинансиране.

Над 75% от стойността на проекта е за 
изграждане на научна инфраструкту-
ра.

Проектът е с начало 3 август 2018 г. и 
край – 31 декември 2023 г.

Изграждането на научно-изследо-
вателската инфраструктура ще се 
реализира на два етапа.

Първият етап включва изграждането 
на дейта център с капацитет над 3 PB, 
в т.ч. управляващи сървъри и сървъри 
с голяма памет за работа с големи дан-
ни, както и първи етап на Лаборатория 
за 3D дигитализация и микрострукту-
рен анализ с микронна резолюция.

Проект за изграждане на "Център 
за върхови постижения по 
Информатика и информационни и 
комуникационни технологии“
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Във втория етап ще бъде изградена 
високопроизводителна изчислител-
на система от следващо поколение, с 
висока енергийна ефективност и про-
изводителност над 1 PFOP/s, както и 
втори етап на Лаборатория за 3D ди-
гитализация, включващ оборудване 
за компютърна томография със суб-
микронна резолюция и динамичен 
фазов контраст.

Новата инфраструктура ще бъде ин-
тегрирана в европейските електрон-
ни инфраструктури, като по този на-
чин се осигурява достъп до ресурси в 
EGI и PRACE.

Дейността на Центъра е насочена 
към създаване на интегрирана науч-
но-изследователска електронна среда 
за решаване на актуални проблеми с 

висока научна и обществена значи-
мост. ЦВП по Информатика и ИКТ ще 
изгради научен комплекс, в който ще 
се провеждат научни изследвания в 
съответствие с най-добрите светов-
ни стандарти и практики, при осигу-
ряване на критична маса от учени на 
високо ниво, добре дефинирана орга-
низационна структура и програма за 
научни изследвания, в съответствие 
с приоритетите на тематична област 
Информатика и ИКТ на Информа-
ционната стратегия за интелигентна 
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специализация.

Тя включва следните научни проекти:

Иновативни пресмятания и големи 
данни: алгоритми, средства, услуги;
Мрежови алгоритми и софтуерни 
средсва за широкомащабни симула-
ции на високотехнологични материа-
ли и процеси;
Ефективни методи и алгоритми за 
Монте Карло симулации, анализ на 
чувствителността и стохастични оп-
тимизации;
Езикови технологии и технологии, 
базирани на съдържание, за приложе-
ния над големи данни;
Вариационни и статистически методи 
в информационните науки и техноло-
гии;
ИКТ подходи за моделиране и симула-
ции на динамични процеси в индус-

трията и уеб базирани приложения, 
нови услуги и продукти;
Математически модели и числени ме-
тоди за процеси на пренос и свърза-
ни процеси свързани с мехатроника и 
биомедицински приложения;
Иновативни пресмятания за анализ 
на последствията от климатичните 
промени;
Математическо моделиране в лекар-
ствения дизайн и биоинформатика;
Уеб и безжични технологии на бъде-
щето, търсене в масиви от данни и мо-
делиране с приложения;
Концептуално моделиране и симула-
ция на интелигентни екосистеми.
Детайл от суперкомпютъра Авитохол
Детайл от суперкомпютъра Авитохол

Целите на проекта са свързани с из-
граждането на модерна електронна 
инфраструктура: компютърни сис-

https://nauka.bg/


БГ Наука | www.nauka.bg

117Българска наукаДЕКЕМВРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

теми, ресурси за съхранение на дан-
ни и услуги и осигуряване на достъп 
на изследователите в България; ин-
тегрирането на отделните слоеве на 
е-инфраструктура със стандартизира-
ни и специфични за отделните науч-
ни общности услуги, с цел създаване 
на виртуална изследователска среда; 
стимулирането на изграждането на 
висок научен капацитет в България и 
насърчаване на интердисциплинарни 
подходи; осигуряването на функции, 
позволяващи управление на данни за 
научните общности; осигуряването 
на програми за подпомагане и обу-
чение за потребителите в България, 
както и създаването на условия за 
провеждане на научни изследвания в 
съответствие с най-добрите световни 

стандарти.

Очакваните резултати от успешното 
осъществяване на проекта са следни-
те:

а) Утвърждаване на лидерската пози-
ция на България в Югоизточна Европа 
в областта на високопроизводителни-
те пресмятания, чрез изграждане на 
Дейта център през първия период на 
проекта, и на нова суперкомпютърна 
система през втория етап, при режим 
на работа 24/7;

б) Ресурсно осигуряване на пълноцен-
ното участие на България в Европей-
ската Грид инфраструктура, издава-
не на Грид сертификати, подкрепа за 
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наблюдение и отстраняване на про-
блеми на включените в европейската 
инфраструктура български клъстери, 
решаване на проблеми на виртуални-
те организации, използващи инфра-
структурата;

в) Инсталиране и обновяване на соф-
туера, позволяващ достъп до изчисли-
телни ресурси и ресурси за съхранява-
не на данни, с използване на облачни 
протоколи; създаване на среда за из-
следвания в областта на облачните 
пресмятания;

г) Инсталиране и обновяване на соф-
туер, позволяващ съхранение и обра-
ботка на големи обеми от данни с из-
ползване на високопроизводителни 
ресурси; обучение и подкрепа на му-
лтидисциплинарни екипи, които из-
ползват най-съвременни постижения 
в областта на ИКТ и на математиче-
ските методи и алгоритми за научни 
изследвания;

д) Разработване на интегрирана плат-
форма, обхващаща всички слоеве на 
изчислителната екосистема, включи-
телно мрежови, компютърни ресурси 
и данни, софтуер и средства за ефек-
тивна работа на научните общности;

е) Изграждане на модерна Лабора-
тория за тримерна дигитализация и 

микроструктурен анализ с цел създа-
ване и обработка на тримерни цифро-
ви модели на реални обекти с висока 
резолюция; обучение и поддръжка за 
учени от интердисциплинарни екипи, 
които прилагат най-нови постижения 
в областта.

Центърът за върхови постижения се 
изгражда от консорциум, включващ 
Института по информационни и кому-
никационни технологии – БАН, който 
е и водеща организация, Института 
по математика и информатика – БАН, 
Института по механика – БАН, Нацио-
налния институт по геофизика, геоде-
зия и география – БАН, Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“, 
Медицински университет – София; 
Университета по библиотекознание и 
информационни технологии.

Асоциираните академични партньори 
са Институтът по статистика и мате-
матически методи в икономиката – ТУ 
Виена (Австрия) и Фраунхоферовият 
Институт по индустриална матема-
тика в Кайзерслаутерн (Германия). А 
шест високотехнологични български 
компании са асоциирани индустриал-
ни партньори.  

https://nauka.bg/


БГ Наука | www.nauka.bg

119Българска наукаДЕКЕМВРИ 2018Четете всяка статия онлайн на www.nauka.bg

 Бихте ли се представили на нашите 
читатели?

Член-кореспондент дмн Светозар 
Маргенов. Професор съм в Института 
по информационни и комуникацион-
ни технологии (ИИКТ – БАН). Основ-
ните ми научни интереси са в облас-
тта на изчислителната математика, 
математическото моделиране, компю-
търните модели с голяма изчислител-
на сложност, паралелните алгоритми 

и суперкомпютърните приложения. 
В периода 2010 – 2018 г. бях директор 
на института. Ръководил съм редица 
успешни научни проекти, в т.ч. Център 
за върхови постижения по Суперком-
пютърни приложения, финансиран 
от Фонд „Научни изследвания“, както 
и 3 проекта финансирани по Рамко-
вите програми на ЕК. В момента съм 
ръководител на ЦВП по Информатика 
и информационни и комуникационни 
технологии.

Интервю с чл.-кор. дмн Светозар 
Маргенов и ръководител на ЦВП по 
Информатика и информационни и 
комуникационни технологии
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Коя научна институция представля-
вате и с какво се занимава тя?

ИИКТ – БАН е водещ национален на-
учен център в областта на компю-
търните науки и информационните 
и комуникационни технологии. Дей-
ността на института обхваща фунда-
ментални и приложни изследвания, 
както и иновативни интердисципли-
нарни приложения. Тематиката на 
ИИКТ включва такива стратегически 
направления, като паралелни алго-
ритми, научни пресмятания, мате-
матически методи за обработка на 
сензорна информация, лингвистично 
моделиране и обработка на знания, 
информационни технологии в сигур-
ността, грид и облачни технологии 
и приложения, моделиране и опти-
мизация; информационни процеси и 
системи за вземане на решения, инте-
лигентни системи, вградени интели-
гентни технологии, комуникационни 
системи и услуги, йерархични систе-
ми. Институтът е лидер в Югоизточна 
Европа с над 15 години уникален опит 

в изграждането и устойчивата работа 
на електронна инфраструктура в рам-
ките на мащабни национални, регио-
нални и европейски проекти и иници-
ативи.

Бихте ли представили проекта на-
кратко?

Ще бъде изградена научно-изследова-
телска инфраструктура на най-висо-
ко световно ниво, включваща център 
за данни с капацитет над 3 PB, ново 
поколение високопроизводителна 
изчислителна система (суперкомпю-
тър) с висока енергийна ефективност 
и производителност над 1 PFOP/s, 
както и лаборатория за тримерна ди-
гитализация, в т.ч. оборудване за ком-
пютърна томография на динамични 
процеси със суб-микронна резолюция. 
Научно-изследователската дейност на 
ЦВП е структурирана в следните на-
учни проекти: НП1. Иновативни пре-
смятания и големи данни: алгоритми, 
средства, услуги; НП2. Мрежови алго-
ритми и софтуерни средства за ши-
рокомащабни симулации на високо-
технологични материали и процеси; 
НП3. Ефективни методи и алгоритми 
за Монте Карло симулации, анализ на 
чувствителността и стохастични оп-
тимизации; НП4. Езикови технологии 
и технологии, базирани на съдържа-
ние, за приложения над големи данни; 
НП5. Вариационни и статистически 
методи в информационните науки и 
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технологии; НП6. ИКТ подходи за мо-
делиране и симулации на динамични 
процеси в индустрията и уеб базира-
ни приложения, нови услуги и про-
дукти; НП7. Математически модели и 
числени методи за процеси на пренос 
и свързани процеси свързани с меха-
троника и биомедицински приложе-
ния; НП8. Иновативни пресмятания за 
анализ на последствията от климатич-
ните промени; НП9. Математическо 
моделиране в лекарствения дизайн и 
биоинформатика; НП10. Уеб и безжич-
ни технологии на бъдещето, търсене в 
масиви от данни и моделиране с при-
ложения; НП11. Концептуално моде-
лиране и симулация на интелигентни 
екосистеми.

Кои са партньорите по проекта?

Водеща организация (координатор) е 
Институтът по информационни и ко-
муникационни технологии – БАН. Кон-
сорциумът включва още Института 
по математика и информатика – БАН, 
Института по механика – БАН, Нацио-
налния институт по геофизика, геоде-
зия и география – БАН, Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“, 
Медицинския университет – София и 
Университета по библиотекознание 
и информационни технологии. Асо-
циирани академични партньори са 
Институтът по статистика и матема-
тически методи в икономиката – ТУ 
Виена (Австрия) и Фраунхоферовият 

Институт по индустриална математи-
ка в Кайзерслаутерн (Германия). Шест 
високотехнологични български ком-
пании са асоциирани индустриални 
партньори.

С какво финансиране разполага и 
кой го осигурява?

Проектът се финансира по Оператив-
на програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. Общият раз-
мер на безвъзмездната финансова по-
мощ възлиза на 29 355 861.12 лева, от 
които 24 952 481.95 лева (85%) са пре-
доставени от Европейския фонд за ре-
гионално развитие и 4 403 379.17 лева 
(15%) са национално съфинансиране. 
Над 75% от стойността на проекта е за 
изграждане на научна инфраструкту-
ра.

Какви дейности ще се извършват в 
отделните лаборатории?

В рамките на новия ЦВП ще бъде 
създадена интегрирана научно-из-
следователска електронна среда за 
решаване задачи с висока научна и 
обществена значимост. Центърът за 
иновативни пресмятания (HPC, Grid, 
Cloud) ще утвърди лидерската пози-
ция на България в Югоизточна Евро-
па в областта на високопроизводи-
телните пресмятания. Изграждане на 
модерна лаборатория за тримерна ди-
гитализация и микроструктурен ана-
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лиз ще даде възможност за създаване 
и обработка на тримерни цифрови мо-
дели на реални обекти с висока резо-
люция. Ще бъде осигурено обучение 
и подкрепа за учени и специалисти от 
интердисциплинарни екипи за ефек-
тивно използване на електронната 
инфраструктура.

Каква ще бъде ползата за общество-
то от успешното реализиране на 
проекта?

Прякото въздействие на изследова-
телския комплекс ЦВП по Информа-
тика и ИКТ се определя от високата 
научна, научно-приложна и обществе-
на значимост на включените в изсле-
дователската програма 11 научните 
проекти. Много по-широко и всеоб-
хватно е въздействието на изгражда-
нето на електронна инфраструктура 
на най-високо световно ниво за раз-
витието на науката, образованието и 
иновациите в България в условията 
на цифрова трансформация на обще-
ството. Използването на най-съвре-
менни електронни инфраструктури 
за научни изследвания се превръща в 
стандарт за качество на национално, 
регионално и европейско ниво. Еки-
път на центъра има опит в работата с 
малки и средни предприятия и може 
да осигури обучение и поддръжка за 
иновативни проекти, включващи нау-
ката и бизнеса. Също така, новият ЦВП 
ще създаде много добра основа за ин-

формационно осигуряване и на други 
изследователски инфраструктури, с 
някои от които вече са установени ра-
ботни контакти.

Как оценявате работата на екипа 
си?

Компетентността на екипите на ЦВП 
по Информатика и ИКТ е на мно-
го високо професионално ниво. Тя 
включва научна компетентност, опит 
в управление на големи научни и ин-
фраструктурни проекти, както и тех-
ническа компетентност осигуряваща 
развитието и устойчивата работа на 
новата електронна инфраструктура. 
Богат доказателствен материал за 
това беше представен в проектното 
предложение, включващ измерими 
индикатори, сертификати и много 
други документи. Внимателният под-
бор на екипа за организация и упра-
вление на проекта убедително доказ-
ва своите качества през изтеклите 
първи месеци от съвместната работа.

Има ли млади хора, които искат да 
се занимават с наука във Вашата об-
ласт?

В България има млади хора, които 
проявяват интерес към занимание с 
наука в областта на Информатиката 
и ИКТ. Така например, в ИИКТ – БАН 
през последните години има устойчив 
интерес към конкурсите за обучение 
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на докторанти. В същото време, не мо-
жем да бъдем удовлетворени от насто-
ящия възрастов профил на учените и 
специалистите. Бихме желали да има 
още по-голям интерес към професио-
нална научна реализация от младите 
хора в България и след като защитят 
дисертация.

Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България по отно-
шение на науката?

Системата на научните изследвания 
е силно инерционна. Положителни-

те промени изискват дълги години 
целенасочена работа. Необходими са 
устойчиви решения. Така например, 
мерките за подпомагане на докторан-
ти, млади учени и постдокторанти са 
важни, но не са достатъчни. За мла-
дите хора, които биха се посветили на 
научна работа, е важно да виждат дъл-
госрочна перспектива за кариерно 
развитие и реализация. Това е предиз-
викателство за целия сектор.  
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[Видео] Център за върхови постижения 
по Информатика и информационни и 

комуникационни технологии

https://nauka.bg/
https://nauka.bg/video-centar-varhovi-postijeniya-informatika-informacionni-komunikacionni-tehnologii/

