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Ìарт 2020, брой 5 (130), година XXIX Ñ ôиíàíсîâàòà пîдкðåпà íà Ôîíдàöиÿ “ЕÂÐÈÊА”.

Ôîíдàöиÿ "Еâðикà“ å ôîíдàöиÿ îò клàси÷åски òип, 
îсíîâàíà пðåз 1990 гîдиíà îò дъðжàâíи и îáщåсò-
âåíи îðгàíизàöии с öåл:
•пîдпîìàгàíå íà дàðîâиòи дåöà и ìлàди хîðà пðи 
ðåàлизиðàíåòî íà пðîåкòи â îáлàсòòà íà íàóкàòà, 
òåхíикàòà, òåхíîлîгииòå и óпðàâлåíиåòî;
•пîдкðåпà íà ìлàдиòå íîâàòîðи и пðåдпðиåìà÷и;
•ðàзпðîсòðàíåíиå íà íàó÷íи, òåхíи÷åски и икîíî-
ìи÷åски зíàíиÿ;
•пîдпîìàгàíå íà îáó÷åíиåòî и спåöиàлизàöиÿòà, íà 
ìåждóíàðîдíîòî съòðóдíи÷åсòâî â îáлàсòòà íà íàó-
кàòà и òåхíикàòà и дð.

XXI Национален конкурс 
“Êосмосът – настояще и 
бъдеще на човечеството”

Фондацията осъществява пет програми:
•Тàлàíòи
•Èíôîðìàöиÿ, издàíиÿ, изÿâи и ìåждó-
íàðîдíî съòðóдíи÷åсòâî;

•Нàó÷íи изслåдâàíиÿ;
•Нàсъð÷àâàíå íà сòîпàíски иíиöиàòиâи;
•Ðàзâиòиå.
За делови контакти: София 1000, бул. 
"Партиарх Евтимий" 1, тел.: 02 981 51 
81, 02 981 37 99, факс: 02 981 54 83, 
e-mail: office@evrika.org, www.evrika.org

На 1 ноември – Ден на 
народните будители – в екс-
позицията на Националния 
политехнически музей се със-
тоя официалното връчване на 
наградите от ХXI Национален 
конкурс “Космосът – настоя-
ще и бъдеще на човечество-
то”, организиран от Фонда-
ция "Еврика“.

Фондацията подкрепя про-
екти на талантливи български 
деца и младежи в областта на 
науката, техниката и предпри-
емачеството, насърчава обу-

чението и специализацията, стиму-
лира разширяването на младежкото 
международно научно и техническо 
сътрудничество, подкрепя младите 
изобретатели, учени и предприема-
чи, участва в разпространяването 
на научни, технически и икономи-
чески знания.

Н а г р а д и т е 
бяха връчени лич-
но от патрона на 
конкурса – пър-
вият български 
космонавт гене-
рал Георги Ива-
нов. Победителят 
в направлението 
на конкурса за 
идеи за научни и 
технически експе-
рименти Димитър 
Фердинандов от 
Езикова гимназия 
“Пловдив“ пред-
стави своята раз-

работка на тема “SOCOL”. Предсе-
дателят на специализираното жури 
доц. Таня Иванова посвети своята 
презентация на 40-годишнината от 
полета на първия български кос-
монавт.

Изложбата “В ÑВЕÒА НА 
БЪËГАРÑÊИÒЕ ÎÒÊРИВАÒЕËИ 
И ИЗÎБРЕÒАÒЕËИ“ гостува 
в Òехническия университет - 
Ñофия

Ïо покана на вестник “Нов технически авангард“ в Òехническия универ-
ситет от 24.09.2019 г. бе осъществено гостуване на мобилната изложба на 
Националния политехнически музей “В света на българските откриватели и 
изобретатели“.

Експозицията с постери популяризира 11 от големите имена в българска-
та наука, допринесли за световния научен прогрес.

Изложбата е “като у дома си“ в най-голямото висше техническо учили-
ще в България. Академичната общност има възможността да научи не само 
нови неща за българския изобретателски дух, но и да се вдъхнови за покоря-
ването на световните научни върхове, които не са запазена територия само 
за големите нации. Инициативата е първа от договорено сътрудничество 
между университетската печатна медия и музейната институция.

Èзлîжáàòà съдъðжà åкспîíàòи îò кîлåкöиÿòà îò áи-
òîâà òåхíикà íà Нàöиîíàлíиÿ пîлиòåхíи÷åски ìóзåй 
â Ñîôиÿ, кîиòî пîкàзâàò кàк сå ìîдåðíизиðà áългàð-
скиÿò áиò îò Îсâîáîждåíиåòî дî сðåдàòà íà ìиíàлиÿ 
âåк. Бÿхà åкспîíиðàíи дåсåòки îðигиíàлíи и îòли÷íî 
зàпàзåíи пðåдìåòи, кîиòî сà ÷àсò îò гðàдскиÿ íà÷иí 
íà жиâîò и íàглåдíî пîкàзâàò пî кàкъâ íà÷иí сå å 
пîддъðжàлî дîìàкиíсòâîòî, кàк сå å îðгàíизиðàлî сâî-
áîдíîòî âðåìå, с кàкâи óðåди å áîðàâилà дîìàкиíÿòà.

Â åкспîзиöиÿòà сà âклю÷åíи и îòдåлíи âåщи, пîлз-
âàíи îò сòàðîзàгîðкàòà â îíåзи ìиíàли гîдиíи и съх-
ðàíåíи âъâ ôîíдîâåòå íà Ðåгиîíàлíиÿ исòîðи÷åски ìó-
зåй íà Ñòàðà Çàгîðà.

На 31 октомври 2019 г.  от 17:00 ч. на IV 
експозиционно ниво в РИÌ-Ñтара Загора беше открита 

изложбата на Националния политехнически музей 

“ÒЕÕНИÊАÒА Ó 
ДÎÌА ÏРЕЗ ÏЪРВАÒА 

ÏÎËÎВИНА НА ÕÕ ВЕÊ”
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Êосмосът – настояще и бъдеще на човечеството
Ïóáликóâàìå и иìåíàòà íà íà-

гðàдåíиòå ìлàдåжи â 5-òå кàòåгîðии:
А. За идеи за научни и техниче-

ски експерименти:
• Ïъðâî ìÿсòî – диплîì и пðå-

дìåòíà íàгðàдà íà Диìиòъð Ðóìåíîâ 
Ôåðдиíàíдîâ îò Езикîâà гиìíàзиÿ 
“Ïлîâдиâ“ с íàó÷åí ðъкîâîдиòåл 
Êîсòàдиíà Êàöàðîâà зà íàó÷åí пðî-
åкò “SOCOL”;

• Âòîðî ìÿсòî – диплîì и пðå-
дìåòíà íàгðàдà íà Гàáðиåлà Гåîðги-
åâà Гåîðгиåâà îò ÑУ “Жåлåзíик“, гð. 
Ñòàðà Çàгîðà с íàó÷åí ðъкîâîдиòåл 
Нàдÿ Êискиíîâà зà íàó÷íà ðàзðàáîò-
кà íà òåìà “Ñлъíöåòî и слъí÷åâиòå 
öикли“;

• Тðåòî ìÿсòî – диплîì и пðå-
дìåòíà íàгðàдà íà кîлåкòиâ â със-
òàâ: Алåксàíдðà Ðîсåíîâà Ïåй÷åâà, 
Êàòðиí Ïåòðîâà Млàдåíîâà и Елåíà 
Бîÿíîâà Ñпàсîâà îò Ñпîðòíî ó÷и-
лищå “Гåí. Âлàдиìиð Ñòîй÷åâ“, гð. 
Ñîôиÿ с íàó÷íи ðъкîâîдиòåли Âà-
силкà Узóíîâà и Âÿðà Йîðдàíîâà зà 
íàó÷íà ðàзðàáîòкà íà òåìà “Çàщиò-

“Хðисòî Ñìиðíåíски“, гð. Ïлåâåí с 
íàó÷åí ðъкîâîдиòåл Èðåíà Хðисòàíî-
âà зà изðàáîòâàíå íà ìàкåò íà Ñлъí-
÷åâà сисòåìà.

В. За графични произведения, съз-
дадени с помощта на компютър – ри-
сунки, компютърни игри, анимации, 
уеб-базирани творби и други:

• Ïъðâî ìÿсòî – диплîì и пðå-
дìåòíà íàгðàдà íà кîлåкòиâ â съсòàâ: 
Дåíис Диìиòðîâ Êиðàджийски и Êà-
òåðиíà Ïåòðîâà Êðъсòилîâà îò ÏМГ 
“Яíå Ñàíдàíски“, гð. Гîöå Дåл÷åâ с 
íàó÷åí ðъкîâîдиòåл Âåли÷кà Ñàáàхлъ-
кîâà зà ðàзðàáîòкàòà “Âсåлåíà“;

• Âòîðî ìÿсòî – диплîì и пðå-
дìåòíà íàгðàдà íà кîлåкòиâ â със-
òàâ: Хðисòиÿí Еìилîâ Ïàâлîâ, Èâàíà 
Êîсòàдиíîâà, Гàáðиåлà Диíåâà и Âлà-
дислàâà Миíåâà îò ÑУ “Ñàâî Ñàâîâ“, 
гð. Ïиðдîп с íàó÷åí ðъкîâîдиòåл 
Тàòÿíà Чàлъкîâà зà изðàáîòâàíå íà 
ôилì зà Êîсìîсà;

• Тðåòî ìÿсòî – диплîì и пðåдìåò-
íà íàгðàдà íà Âикòîðиÿ Âåлиíîâà Êðà-
лåâà îò ÏМГ “Акàд. Ñåðгåй Êîðîльîâ“, 

гð. Блàгîåâгðàд с íàó÷åí ðъкîâîдиòåл 
гл. àс. д-ð Ðàдîслàâà Êðàлåâà зà ðàзðà-
áîòкàòà “Ïðîизхîд íà лóíàòà“.

Г. За литературни творби:
• Ïъðâî ìÿсòî – диплîì и пðå-

дìåòíà íàгðàдà íà Âÿðà Èâîâà Аâðà-
ìîâà îò 22 ÑУ “Г. Ñ. Ðàкîâски“, гð. 
Ñîôиÿ с íàó÷åí ðъкîâîдиòåл Тàòÿíà 
Êàìåíîâà зà åсå íà òåìà “Êîсìîсъò – 
íàсòîÿщå и áъдåщå íà ÷îâå÷åсòâîòî”;

• Âòîðî ìÿсòî – диплîì и пðåдìåò-
íà íàгðàдà íà Никîлàй Нåдåл÷åâ Ни-
кîлîâ îò ÑУ “Ñâ. Êлиìåíò Îхðидски“, 
гð. Ïåщåðà зà ðàзкàз íà òåìà “Çåìÿ-
òà: създàâàíåòî íà åдíà плàíåòà“;

• Тðåòî ìÿсòî – диплîì и пðåдìåò-
íà íàгðàдà íà Дàíиåл Ïåòðîâ Йîðдà-
íîâ îò ÑУ “Гåî Милåâ“, гð. Âàðíà зà 
сòихîòâîðåíиåòî “Êîсìîсъò – íàсòîÿ-
щå и áъдåщå íà ÷îâå÷åсòâîòî“.

Д. За рисунка:
• Ïъðâî ìÿсòî – диплîì и пðåдìåò-

íà íàгðàдà íà Михàåлà Никîлàåâà Âó-
кîâà, íà 18 гîдиíи îò ÏГ “Êîíсòàíòиí 
Ôîòиíîâ“, гð. Ñàìîкîâ с íàó÷åí ðъкî-
âîдиòåл Милåíà Жåлåâà зà ðисóíкà íà 

òåìà “Бåзкðàйíи ìå÷òи“;
• Âòîðî ìÿсòî – диплîì и пðåдìåò-

íà íàгðàдà íà Ðàÿí Милкîâ Êóпåíîâ, 
íà 10 гîдиíи îò Дåòскà АÐТ шкîлà 
“Жиâîпис“, гð. Êàзàíлък с íàó÷åí ðъ-
кîâîдиòåл Гàлÿ Èâàíîâà;

• Тðåòî ìÿсòî – диплîì и пðåдìåò-
íà íàгðàдà íà Нàдåждà Цâåòîслàâî-

âà Ñòîÿíîâà, íà 14 гîдиíи îò ÑУ 
“Алåкî Êîíсòàíòиíîâ“, гð. Лóкîâиò 
с íàó÷åí ðъкîâîдиòåл Âåсåлà Ñòîй-
íîâà зà ðисóíкà íà òåìà “Êîсìи÷å-
скà ðàзхîдкà“.

Тîâà съâсåì íå сà сà âси÷ки, îò-
ли÷åíи пî íÿкàкъâ íà÷иí, òъй кàòî 
иìà и пîîщðиòåлíи íàгðàди!

íà ðîлÿ íà зåìíîòî ìàгíиòíî пîлå зà 
хîðàòà и íà÷иíи зà áîðáà с îпàсíîсò-
òà îò кîсìи÷åскà ðàдиàöиÿ изâъí íåгî 
пðи кîсìи÷åски пîлåòи“.

Б. За космически модели и ма-
кети:

• Ïъðâî ìÿсòî – диплîì и пðå-
дìåòíà íàгðàдà íà Аíдðåÿ Лъ÷åзà-
ðîâà Лàзàðîâà, íà 16 гîдиíи îò ÑУ 
“Хðисòî Бîòåâ“, гð. Тóòðàкàí с íàó-
÷åí ðъкîâîдиòåл Ðîсиöà Êи÷óкîâà зà 
изðàáîòâàíå íà ìàкåò íà кîсìи÷åскà 
îðàíжåðиÿ;

• Âòîðî ìÿсòî – диплîì и пðå-
дìåòíà íàгðàдà íà кîлåкòиâ â съсòàâ: 
Ðóìÿíà Êиðилîâà Èâàíîâà и Аíòîíиÿ 
Êðàсиìиðîâà Миòåâà îò ÎУ “Алåксàí-
дъð Гåîðгиåâ- Êîджàкàôàлиÿòà“, гð. 
Бóðгàс с íàó÷åí ðъкîâîдиòåл Гðåòà 
Ñòîÿíîâà зà изðàáîòâàíå íà ìàкåò íà 
кîсìи÷åски àпàðàò “Collector 2007 – 
зà åдиí пî-÷исò Êîсìîс“;

• Тðåòî ìÿсòî – диплîì и пðå-
дìåòíà íàгðàдà íà кîлåкòиâ â съсòàâ: 
Миðîслàâà Алåксàíдðîâà Èгíàòîâскà 
и Âàíåсà Ðîсåíîâà Яí÷åâà îò ÑУ 

Започват новите занимания  
в клуб “ËеGOтех“

Нà 19 îкòîìâðи îò 11:00 ÷. â Нàöиîíàлíиÿ пîлиòåхíи÷åски ìóзåй 
îòíîâî зàпî÷íàхà зàíиìàíиÿòà â дåòскиÿ Êлóá “ЛeGOòåх“. Â íåгî 
ó÷àсòíиöиòå óсâîÿâàò òåîðåòи÷íи зíàíиÿ и пðидîáиâàò пðàкòи÷åски 
óìåíиÿ зà кîíсòðóиðàíå с пîдхîдÿщи зà âъзðàсòòà îðигиíàлíи “Лåгî“ 
кîìплåкòи. Îсíîâíàòà зàдà÷à íà âîдåщиòå å дà пðîâîкиðàò иíòåðåс 
сðåд ó÷åíиöиòå къì иíжåíåðíиòå пðîôåсии, сâъðзàíи с íîâиòå òåх-
íîлîгии. Çàлîжåíàòà â îáó÷åíиåòî пðîгðàìà å пîдхîдÿщà зà дåöà 
ìåждó 7 и 12 гîдишíà âъзðàсò. Ïðîдължиòåлíîсòòà íà кóðсà å дâà 
ìåсåöà. Çàíиìàíиÿòà сå пðîâåждàò â съáîòíиòå дíи. Нÿìà òàксà зà 
ó÷àсòиå, íî слåд дâå пîðåдíи îòсъсòâиÿ - áåз пðåдóпðåждåíиå - ìÿс-
òîòî сå îсâîáîждàâà àâòîìàòи÷íî.

Êлóá “ЛeGOòåх“ сå ðåàлизиðà с люáåзíîòî съдåйсòâиå íà Ôîíдà-
öиÿ "Еâðикà" и íà Асîöиàöиÿòà íà иíдóсòðиàлíиÿ кàпиòàл â Бългàðиÿ 
(АÈÊБ).

ÏÎжАРНА ÑÒАНÖИя
Ïîжàðíàòà сòàíöиÿ – сåò No 10197 – сå пîÿâÿâà пðåз 

сåпòåìâðи 2009 г. Ñъсòîи сå îò 2231 ÷àсòи и сå пðåпî-
ðъ÷âà зà сòðîиòåли íàд 16 гîдишíà âъзðàсò.

Мîдåлъò íàпîдîáÿâà пîжàðíà сòàíöиÿ îò 30-òå гîдиíи 
íà ХХ âåк. Тîй âклю÷âà кóлà с кàìáàíà, îòâàðÿщà сå гà-
ðàжíà âðàòà, пîжàðíикàðски кàìиîí îò същиÿ пåðиîд, и 
÷åòиðи ÷îâå÷åòà с пîжàðíикàðскî кó÷å. Âси÷ки åòàжи 
íà пîжàðíàòà сòàíöиÿ сà îáзàâåдåíи пî ìàщàáà íà 
ôигóðкиòå. Тîâà å пъðâàòà ìîдóлíà сгðàдà íà Лåгî, â 
кîÿòî иìà пðåâîзíî сðåдсòâî.

Ñåòъò âклю÷âà и íÿкîлкî óíикàлíи зà âðåìåòî си 
÷àсòи, кàòî злàòíиòå пîжàðíикàðски шлåìîâå и ÷åðâå-
íиòå ÷àсòи íà плъзгàщàòà сå гàðàжíà âðàòà.

Â òîзи ìîдåл зà пъðâи пъò â îôиöиàлåí Лåгî сåò сå изпîлз- âà íîâ íà÷иí 
зà изгðàждàíå íà öиôðи. Гîдиíàòà 1932, кîÿòî сå âиждà íà ôàсàдàòà íà сгðàдàòà 
å ðåôåðåíöиÿ къì гîдиíàòà íà îсíîâàâàíå íà кîìпàíиÿòà Лåгî.

ÏАРИжÊИ РЕÑÒÎРАНÒ
Ïàðижкиÿò ðåсòî-

ðàíò å дåâåòи пîðåд 
â сåðиÿòà "Мîдóлíи 
Ñгðàди" íà Лåгî и 
å пóсíàò íà пàзàðà 
пðåз ÿíóàðи 2014 г.

Ñåòъò съдъðжà 
2469 òóхил÷ки и ðàз-
пîлàгà с íàпълíî 
îáîðóдâàíà сиíьî-áÿ-
лà кóхíÿ с пðиáîðи 
зà хðàíåíå, îáслóж-
âàщà дâå иíòåðиîðíи 
ìàси, дâå ìàси îòкъì 
óлиöàòà (íà âъòðåшåí дâîð с изòъí÷åí дизàйí) и дâå ìàси íà 
гîðíàòà òåðàсíà. Нà пъðâиÿ гîðåí åòàж å îáîсîáåí àпàðòà-
ìåíò с лåглî âгðàдåíî â сòåíàòà, кóхíåíски áîкс и кàìиíà. 
Нà òàâàíскиÿ åòàж å àòåлиåòî íà хóдîжíик, кîåòî âклю÷âà 
÷óгóíåí ðàдиàòîð, òðиíîжíик, ÷åòкà зà ðисóâàíå и дâå пðî-
изâåдåíиÿ иíспиðиðàíи îò òâîð÷åсòâîòî íà Ïийò Мîíдðиàí. 
Тîâà å íàìигâàíå къì ôàкòà, ÷å îðигиíàлíиÿò íàáîð îò öâå-
òîâå íà Лåгî (÷åðâåíî, сиíьî, жълòî, ÷åðíî и áÿлî) å изáðàí 
âъз îсíîâà íà изкóсòâîòî íà хîлàíдскиÿ хóдîжíик, пîсòàâил 
íà÷àлîòî íà àáсòðàкöиîíизìà.

Ïî зàдíàòà âъíшíà сòълáà сå сòигà дî òåðàсà зà âå÷åðи 
íà пîкðиâà, óкðàсåíà с âисÿщи ôåíåðи и öâåòÿ. Тîзи сåò 

âклю÷âà иíòåðåсíи ÷àсòи 
кàòî áåли кðîàсàíи и òóх-
ли÷ки â ìàслиíåíî зåлåíî, 
òъìíî сиíьî и òъìíî ÷åð-
âåíî – âсå òðóдíи зà íàìи-
ðàíå и скъпи ÷àсòи. Ексòå-
ðиîðíиòå дåòàйли âклю÷âàò: 
ôàсàдà óкðàсåíà с кðîàсà-
íи, òðîòîàð, пåйкà, скóòåð 
и дîðи кîíòåйíåð зà áî-
клóкà íà ðåсòîðàíòà, îкîлî 
кîйòî сå ðàзхîждà плъх.

ДЕÒЕÊÒИВÑÊИ ËЕГÎ ÎФИÑ
Îôисъò íà дåòåкòиâà å ÷àсò îò пîðåдиöàòà “Мîдóлíи 

сгðàди“ излîжåíи âъâ НÏТМ. Тîй излизà íà пàзàðà 
пðåз 2015 г. и съдъðжà 2262 Лåгî ÷àсòи. Ïðåдсòàâлÿâà 
îôис íà дåòåкòиâ, áðъсíàðíиöà с иìå "Ал", áàð с áи-
лÿðдíà ìàсà и àпàðòàìåíò íà гîðíиÿ åòàж. Çíàкъò "Ал" 
пðили÷à íà íàдписиòå с òóхлåíи áóкâи îò Çîîìàгàзи-
íà, Êìåòсòâîòî и Ïîжàðíàòà. Çàкà÷åíиÿò íà ôàсàдàòà 
зíàк "Pool" изпîлзâà сòðîиòåлíà òåхíикà, íåизпîлзâàíà â 
îôиöиàлåí Лåгî сåò дî òîзи ìîìåíò.

Â иíòåðиîðà íà áàðà иìà âåíòилàòîð, ìàсà зà áилÿðд 
и дъскà зà дàðòс. Дåòåкòиâскиÿò îôис ðàзпîлàгà с áюðî, 
шкàô и сåкðåòíî ìÿсòî зà съхðàíåíиå зàд кàðòиíàòà íà 
сòåíàòà. Нà сâîи ðåд Бðъсíàðÿò иìà îглåдàлî, íîжиöи, 
сâåòлиíи и сòîлîâå зà клиåíòи. Апàðòàìåíòъò ðàзпîлà-
гà с òîàлåòíà â сòàð сòил и ìàлкà кóхíÿ.

Тîзи ìîдåл сå ðàзли÷àâà îò пðåдишíиòå сгðàди с òîâà, ÷å 
иìà дîпълíиòåлíи ôóíкöии зà игðà - иìà сåкðåòíи îòдåлåíиÿ, кîиòî пîз-
âîлÿâàò òàйíî пðåìиíàâàíå íà ôигóðиòå îò сòàÿ â сòàÿ.

Тîâà å пъðâиÿò ìîдóлåí кîìплåкò, кîйòî иìà дâå сгðàди íà åдíà и същà îпîðíà 
плî÷à, кîиòî íå ìîгàò дà сå ðàздåлÿò. Â кóòиÿòà иìà 6 ìиíиôигóðки.


