
ХУМБОЛТОВ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

HUMBOLDT-UNION IN BULGARIEN

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ХУМБОЛТОВИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ (ХСБ)

АПРИЛ 2017 - АПРИЛ 2019

Илза Пъжева 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХСБ

22.04.2019, София



 Организационно състояние
 Основни дейности на ХСБ:

 1. Хумболтов колегиум 2017
 2. Издателска дейност
 3. Дейности, свързани с актуални проблеми на науката у нас
 4. Популяризаторска дейност
 5. Лекционна дейност
 6. Признания за българските хумболтианци
 7. Дарения
 8-9. Посланическа и международна активност
 10. Други дейности по секции

 Лични страници

СЪДЪРЖАНИЕ

2



Организационно състояние на ХСБ
(към м. април 2019)

Активни участници по секции:

 Секция Медико-биологически и аграрни науки: 17 (1 в чужбина)

 Секция Технически науки:  7 (1 в чужбина)

 Секция Физико-математически и науки за земята: 25
 Секция Химически науки: 24 (1 в чужбина)

 Секция Хуманитарни и обществени науки: 26

~ 100 хумболтианци
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Резултати от изборите по секции
(отчетно-изборна кампания м. март-април 2019)
 Секция Медико-биологически и аграрни науки: 

проф. Радка Аргирова, Болница Токуда - София

 Секция Технически науки:

(предстои нов избор)

 Секция Физико-математически и гео-науки: 

проф. Албена Паскалева, И-т по физика на твърдото тяло- БАН

 Секция Химически науки: 

проф. Петър Петров, И-т по полимери - БАН

 Секция Хуманитарни и обществени науки: 

проф. Николина Бурнева, ВТУниверситет „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 4



Заседания на Ръководството на 
ХСБ

Ръководството като колективен орган на Съюза води активен 
организационен живот:
Проведени са общо 20 редовни заседания на Ръководството:

 2017 (7 заседания в периода май-декември)

 2018 (9 заседания)

 2019 (4 заседания в периода януари-април)

Обсъдени са широк диапазон от въпроси, свързани с 

основните мероприятия, провеждани от ХСБ
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Сайт на ХСБ

 http://humboldtunion-bulgaria.org/

• Поддържа се сайтът на ХСБ;  отразяват се текущи събития 
и се дава актуална информация за дейности и иницитиви на 
Съюза
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ на ХСБ

1. Хумболтов колегиум:
16-18 ноември 2017

Тема: “Хумболтианците и научният прогрес в страните 

от Централна и Източна Европа”
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1.1. Хумболтов колегиум 2017: факти
Общ брой участници: над 160 от 13 държави
Над 50 млади учени (рекордно висок брой) 
Поздравителни адреси от Посолството на ФРГ, 

Президенството на РБългария, МОН, БАН, СУ, 
други университети

Прием, организиран от Посолството на ФР 
Германия

 Участие на български и чуждестранни учени: 
20 доклада от хумболтианци и немски учени

Над 40 устни доклада на млади учени !!! 8



1.2. Високо признание за фондация
„Александър фон Хумболт“

Държавният глава ген. Р. Радев 
обяви указ за удостояването на 
фондация „Александър фон 
Хумболт“ с най-високото 
институционално отличие 
„Почетен знак на Президента на 
Република България“ за нейния 
изключителен принос в развитието 
на българо-германските научни 
отношения и на българския научен 
потенциал. 

УС на БАН удостои Хумболтовата фондация с 
„Почетен плакет Марин Дринов“ като признание и 
благодарност за оказваната в течение на над пет 
десетилетия ценна подкрепа на учени и научни 
институти от БАН.

Наградата бе връчена на 
генералния секретар на 
фондацията д-р Ено 
Ауфдерхайде.
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1.3. Моменти от Хумболтовия колегиум

17.11.2017

Откриване

Прием на Посолството

на ФР Германия в

залата на 

Археологическия

музей - БАН
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1.4. Моменти от Хумболтовия колегиум

18.11. – 19.11.
2017

Доклади на 
младите учени

Тържествена
вечеря11



1.5. Отражение в медии и печатни издания

БНТ

БНР
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1.6. Други публикации, свързани
с колегиума

Публикация Хумболтов
колегиум „Хумболтианците
и научният прогрес в 
страните от централна и 
източна Европа“ от проф. 
Лора Тасева и  чл.-кор. Илза
Пъжева в “Списание на БАН“:  
бр. 1, 2018
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2.1. Издателска дейност, свързана с 
колегиума

• Издадена книжка с резюмета на 

доклади от Хумболтовия колегиум 

2017

• Издаден Сборник с научни

доклади в пълен текст от 

Хумболтовия колегиум 2017

изд. Фабер, 2018

Редакционна колегия: 
Радка Аргирова, Диляна Ботева
и Юри Кълвачев
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Сборник, посветен на 25-тата годишнина 
на Хумболтовия съюз в България

• Кратка история на ХСБ 

(автор проф. Димо Платиканов)

• Най-пълният списък на българските хумболтианци, 

събиран досега: 

376 имена в периода 1965-2016 

26 имена в периода 1925-1945

(съставител проф. Димо Платиканов)

• Най-значимите научни постижения на 104-ма

български хумболтианци, обобщени и онагледени със 

снимков материал

(събрали: Радка Аргирова, Николай Лазаров, Христо 

Цветанов, Петър Петров, Огнян Кунчев, Силвия Бойчева, 

Лора Тасева, Крум Бъчваров, Диляна Ботева)

2.2. Издателска дейност, свързана с колегиума

Изд. Фабер, 2017
Под редакцията на:

Илза Пъжева

Книгите са разпространени в страната и чужбина.
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Серия от инициативи и събития, свързани с:

 Актуализираната Национална стратегия за развитие на 
научните изследвания в Република България 

 Закона за развитие на академичния състав в Р 
България (ЗРАСРБ)

 Проекта на закона за изменения и допълнение на ЗРАС
 Проекта на Правилник за прилагане на ЗРАСРБ
 Приетия Правилник за прилагане на ЗРАСРБ с последващите 

корекции

3. Дейности, свързани с актуални 
проблеми на научните изследвания в 

България
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3.1. Среща-разговор на тема „Една година от 
приемането на актуализираната Национална стратегия за 
развитие на научните изследвания в Република България“

6.06.2018 г.

Аулата на 

Софийския 

университет 

• Зам. -председателят на Комисията по науката и образованието в 

44-то Народно събрание на Р България,  г-жа Галя Захариева 

• Зам.-министърът  на науката и образованието проф. Иван Димов

• Съветникът  по образование, наука и иновации на Президента на 

Републиката г-жа Валентина Танева

• Зав.  дирекция „Наука“ към Посолството на Федерална република 

Германия в София г-н Йорг Шенк

• Директор на дирекция „Наука“  към МОН д-р Милена Дамянова

• Ръководители и представители на академични институции от 

София и страната, хумболтианци и учени, представители на медии

С участието на: 
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• Основни доклади:
• проф. Георги Вайсилов, почетен член на ръководството на 

Хумболтовия съюз в България с доклад на тема „Основни цели, 
инструменти и механизми за оценка на изпълнението на НСРНИ“ 

• д-р Милена Дамянова, директор на дирекция „Наука“ в МОН с 
доклад на тема „Една година актуализирана НСРНИ: резултати 
и предизвикателства“ 

3.1.Среща-разговор на тема „Една година от 
приемането на актуализираната Национална стратегия за 
развитие на научните изследвания в Република България“

Основни изводи:
• Отбелязани са положителни тенденции към създаването на устойчива 

национална политика за подкрепа на научните изследвания в страната ни 
през годината. 

• Формулирани са проблеми и конкретни предложения за по-нататъшни 
действия за успешното изпълнение на Стратегията: изготвено Обобщение 
с 6 конкретни предложения, качено на сайтовете на ХСБ и МОН.
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3.2. ЗРАС и Правилника за неговото 
прилагане: събитията от 2018-2019
Хронология на събитията:

1. 29.06.2018: Правилникът за прилагане на ЗРАС е приет с Постановление на МС 

No.122, 3 дни след като изтича срокът за изпращане на предложения за промяна 

и становища по неговото съдържание

2. 1.07. 2018: с решение на Ръководството на ХСБ се инициира написването на 

декларация; поканен е и СУБ.

3. 4.07.2018: 3 дни след приемането на Правилника, ХСБ и СУБ излизат със 

съвместна Декларация, разпратена до Парламента, МОН, Президентство

4. 16.07.2018 и 17.07.2018: отговори от Парламент

(Декларацията насочена по комепетентност към МОН)

и Президенството (с благодарност за доверието и 

признание на важността на проблема); 

5. 30.07.2018: по инициатива на акад. Христо Цветанов

заведено ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу Правилника,

подписано от 60 академика и член-кореспондента.

6. 20.08.2018 (формален отговор от МОН за правото

на акдемичните организации да си определят по-високи

критерии) 19



3.2. ЗРАС и Правилника за неговото 
прилагане: събитията от 2018-2019

Писмо до МОН: 21.11.2019
„Бяхме изпълнени с оптимизъм, когато разбрахме, че по Ваша
инициатива е формирана Работна група, която е изготвила и 
внесла през месец октомври предложения за промени в 
Правилника. От повече от месец очакваме общественото
обсъждане на направените предложения, но това не се случва“.

На следващия ден е публикуван промененият Правилник.

Тези събития инициираха серия от ключови промени в 
Правилника, довели до сегашния му вид 
(посл. редакция от м.февруари 2019)

Активни участници в процеса: акад. Хр. Цветанов, проф. Петър Петров 
(обл. Природни науки), проф. Юри Кълвачев и Р-вото на ХСБ20



4. Популяризаторска дейност

Поредица от интервюта

в списание BBCЗнание

Досега:
 статия за ХСБ
 чл.-кор. Васил Николов
 проф. Борис Парашкевов
 акад. Иван Гуцов
 акад. Иван Тодоров
 проф. Радка Аргирова

Продължение …
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4.1. BBC Знание: интервю с проф. Димо Платиканов

бр. 22, м. октомври 2017
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4.2. Популяризаторска дейност

 Публикации във в. Аз Буки: май 2017 
г.

Публикация на проф. Х. Шварц

в Nature Reviews, 2017

Публикация в сп. Природа, бр. 3, 2017 г.

Автор: акад. Евгени Головински23



4.3. Популяризаторска дейност
1. Сп. Проглас, кн. 1, 2018: Интервю с проф. Лора Тасева на тема: 
ФОНДАЦИЯ „АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛТ“ ЗА НАУКА БЕЗ 
ГРАНИЦИ
НИКОЛИНА БУРНЕВА, проф. в катедра „Германистика и 
нидерландистика“ на Филологическия факултет във ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“

2. Сп. Природа, бр. 1, 2019: Статия на тема:
250 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АЛЕКСАНДЪР 
ФОН ХУМБОЛТ, Автор: ЕВГЕНИ ГОЛОВИНСКИ 24



4.4. Инициативата: ХСБ и 
хумболтианците във Википедия -
продължава

Със съдействието на екипа 
на Википедия – България 
(доц. доктор Вася Атанасова)
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5. Лекционна дейност
5.1. Хумболтови лекции 2018

5 декември 2018 (през 2 години от 2011 насам)

1. Квантовохимичното моделиране като ключов метод в
изследването на каталитични системи и наноматериали

 Лектор: проф. Георги Вайсилов, СУ „Св. Климент Охридски”

2. Кога да дойда и дали да си отида или как клетките
поддържат стабилността на генома

 Лектор:  доц. Стойно Стойнов, Институт по молекулярна биология -
БАН 26



5.2. Национални конференции по химия 

за студенти и докторанти: м. май всяка година
Факултет по Химия и Фармация на СУ „Св. Климент Охридски» - домакин и 

организатор на превърналата се в традиция Национална конференция по химия 

за студенти и докторанти

По инициатива и ръководството на проф. Георги Вайсилов

Научен съвет и лектори: Български учени- хумболтианци

акад. Евгени Головински, акад. Христо Цветанов, чл. кор. 

Константин Хаджииванов, чл. кор. Тони Спасов, проф. 

Светла Богданова, проф. Владимир Димитров, проф. Радка 

Аргирова, проф. Пеър Петров (пленарни лекции) и др.

21-22 Март 2018, София: Bio-
materials: synthesis and 
characterization School, 
(организатор: проф. Цеков)
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6.1. Признания за български хумболтианци
Публикация в Molecular Cell, 2018
доц. Стойно Стойнов

Публикация в Nature, 2018
доц. Крум Бъчваров
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6.2. Признания за български хумболтианци

 Проф. Георги Вайсилов от 
Факултет по химия и 
фармация на СУ „Св. Кл. 
Охридски“, бе удостоен с 
награда „Питагор“ за 
успешен ръководител на 
международни проекти.

Проф. Анела Иванова от Факултет по химия и 
фармация на СУ „Св. Кл. Охридски“ – „host 
professor” на стипендиант по програмата Feodor 
Lynen Research Fellowship: Dr. Kai S. Exner с
6-месечно продължение
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6.3. Участия на Хумболтианци в обществени и 
публични органи и институции (в азбучен ред)

 проф. Радка Аргирова: председател на ПНЕК по медицина
към фонд „Научни изследвания“ (2017-2019)

 проф. Георги Вайсилов: председател/управител на фонд „Научни 
изследвания“ (2017-2019)

 чл.-кор. Николай Витанов: зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
 проф. Юрий Кълвачев: член на подкомитета за наблюдение на ОП 

НОИР 2014-2020; председател на ПНЕК-ове по двустранно 
сътрудничество, COST акции и форуми към фонд „Научни 
изследвания“ (2017-2019)

 проф. Николай Лазаров: председател на ИС на фонд „Научни 
изследвания“ (2017-2019) 30



6.4. Участия на Хумболтианци в обществени и 
публични органи и институции (в азбучен ред)

 чл.-кор. Васил Николов и чл.-кор. К. Хаджииванов: зам.председатели
на БАН от 2017

 чл.-кор. Илза Пъжева и проф. Албена Паскалева: членове на УС на 
БАН; 2017-

Директори на институти на БАН:
 акад. Веселин Дренски: директор на Института по математика и 

информатика на БАН от 2017
 чл.-кор. Андон Косев: директор на Института по биофизика и 

биомедицинско инженерство от 2015 до 2019
 проф. Христо Попов: директор на Националния археологически институт 

с музей – БАН от 2018
 проф. Весела Цакова: директор на Института по физикохимия - БАН от 

2016
31



7. Приемане на дарения на хумболтианци
28.11.2018: Институтът по Органична химия с Център по 
фитохимия при БАН

Проф. дхн Людмил Антонов
(съвместно с проф. Владимир
Димитров)

Портативни 
спектрометри за бърз 
и недеструктивен 
анализ на храни и 
напитки, сушени дроги и 
лекарства, етерични 
масла и дори обекти на 
културното наследство.
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8. Популяризация на програмите на 
фондация „Александър фон Хумболт“

Проф. Лора Тасева – учен-посланик на Фондацията за България

Продължиха активните изяви на проф. Лора Тасева
по запознаване на академичната общност с възможностите за
провеждане на научни изследвания в Германия със
съдействието на фондация „Александър фон Хумболт“ :
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9. Участия в Хумболтови колегиуми

Тема на колегиума: „At the door of the European Union: The role of the 
science and the research for sustainable development of the Balkan region“

Изнесен доклад: „Humboldt Union in Bulgaria: Achievements and 
Perspectives“

Април 2018: Охрид, Р Македония (И. Пъжева, Л. Тасева)

Тема: „World War I and Beyond: Human Tragedies, Social Challenges, Scientific and
Cultural Responses“ BEGRÜßUNGSADRESSE от името на ХСБ
Старт на инициатива: „Young Academy of Romania and Bulgaria“

Септември 2018: Букурещ, Румъния (Л. Тасева)
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10. 1. Хуманитарни и обществени науки
(р-тел проф. Николина Бурнева)

• 26– 28 Май 2017, София 
Humboldt-Kolleg Der Neue Realismus / New Realism (организатор проф. Кънчев)
• 20-22 Септември 2017, Тбилиси, Грузия: 
проф. Лора Тасева с участие и доклад в Humboldt-Kolleg „Deutsch-Georgische 
Begegnungsorte in der Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts“
• Поредица „Беседи: хуманитарни и обществени науки“
Чл.-кор. Васил Николов – Провадия-Солницата: актуално състояние на
проучванията и социализацията на комплекса (април 2018); проф. Крум
Бъчваров – Отечество Гердима: хилядолетията на едно село край Марица
(януари 2019)
• Научно практически семинар „Родопите – минало и настояще“ (юли 2017)
участници: професори Диляна Ботева, Николина Бурнева. 

10. Други по-важни дейности по секции
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10.2. Медикобиологически и аграрни науки
 19-20 Май 2017, Варна

Международна конференция на тема:
„Неврогенеза в развиващия се и адултен приматен 
мозък – предизвикателства и терапевтични 
приложения”.

Финансирана от  фондация „Александър фон Хумболт” 

Организатори: проф. Грегор Айхеле и проф. Анастасия 

Стойкова  (Макс Планк Институт по биофизична химия, 

Гьотинген, Германия), проф. Антон Тончев (Медицински 

университет – Варна

 26 – 27 юни 2017

Научна сесия „Биомедицина и качество на живот –
младите в науката“ 
Чл.-кор. Андон Косев: председател и чл.-кор. Илза 

Пъжева: член нана Програмния комитет

 Предстои подаване на документи за кандидатстване за Хумболтова стипендия за постдокторанти 

от доц. д-р Димитринка Атанасова-Димитрова от Института по невробиология на БАН (проф. 

Николай Лазаров)
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Ръководител: проф. Николай Лазаров



„Почетен знак на ХСБ“
2-ма нови носители през 2017
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Г-н Йорг Шенк, Директор на отдел „Наука“ 
в Посолството на ФР Германия в София 

Проф. Георги Вайсилов: председател на
ХСБ в периода 2011-2015,

почетен член на Ръководството на ХСБ



Поезия от проф. Милчо Цветков –
гледа на нея с усмивка и любов!

Лични страници
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Евгени Головински – на 85!
Доайенът на ХСБ!!!

Благодарни сме, че си с
нас и все така активно
работиш за каузата на
нашия Съюз! Бъди здрав и
щастлив и още много
години занапред да сме
заедно!
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БЛАГОДАРНОСТИ

 Фондация „Александър фон Хумболт“ за финансовата подкрепа

 Посолството на ФР Германия в София, отд. „Наука“ (г-н Йорг Шенк) 
за съдействието по организацията на Хумболтовия колегиум 2017 и 
всестранната подкрепа

 Фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ за финансовото обслужване и 
логистичната подкрепа 

 На всички членове на Ръководството на ХСБ: за активната и 
ползотворна работа през отчетния период; за огромния им труд по 
издателската дейност на ХСБ; на доц. Крум Бъчваров за съдействието 
му по работата, свързана със сайта на ХСБ
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БЛАГОДАРЯ за ВНИМАНИЕТО!
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