
- история,  
- основните области на изследвания  и постижения,  
- личностите, допринесли за международното   
признание на българската теоретична физика,  
- днешните проблеми  

             Лаборатория "Теория на елементарните частици"  (TEЧ) 

към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика  (ИЯИЯЕ) при БАН

доклад ВП на Академичния семинар на САЧК, 31.01.2019



1948  
Физически институт към БАН 
Група по теоретична физика 

Христо Христов 
Асен Дацев 
Рашко Зайков 

  Никола Калицин 



По-късно към групата се присъединяват:  

Иван Тодоров, Дочо Факиров, Димитър Стоянов, Райко Зайков, 
Борис Кандиларов, Стела Калева, Тодор С. Тодоров,  Марчо Краев,  
Красимира Кадемова, Чавдар Палев, Михаил Иванов, Светла 
Дренска,  Йордан  Ваклев,  Асен Петров, Боян Марковски, Венцеслав 
Ризов, Страшимир Мавродиев,    Владимир Крапчев, Божидар 
Палюшев, Сава Манов,  Димитър Стаменов, Бойка Анева,  Стефан 
Михов, Владимир Добрев, Екатерина Христова 



1972 
 по инициатива на акад. Христо Христов  

се създава ИЯИЯЕ  

Сектор по теория на ядрото и елементарните частици

акад. Христо Христов -ръководител



Проблемна група по теория на елементарните  
частици 

чл.-кор. Иван Тодоров, ръководител проф. Димитър Стоянов,  зам. ръководител 
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През годините групата се разрои : част от колегите  преминаха в нови 
лаборатории към Направление   “Теоретична и математическа физика” (ТМФ)
 на ИЯИЯЕ  :

  лаб.   Математическо моделиране    във физиката (ММФ)
(Димитър Стоянов, Димитър  Бакалов-последователно ръководители;  
Михаил Стоилов, Мариян Станишков),  

   лаб. Солитони, кохерентност и геометрия  
(Владимир Герджиков -ръководител, 
Димитър  Трифонов,  Бойка Анева,  Николай Костов, Георги  Граховски.); 

Венцеслав  Ризов и Петко  Николов преминаха в  Катедрата по 
Теоретична физика към ФзФ на Софийския университет 

и допринесоха там за израстването на  поколения талантливи  
 физици-теоретици, някои от които днес са сред сътрудниците на лабораторията

Направлението ТМФ  - което включва и  лаб.  по “Теория на атомното ядро”   
е водещо в   ИЯИЯЕ в областта на фундаменталните изследвания.



Семинарът 
на  акад. Иван Тодоров 

   

от април 1971
всеки четвъртък, 13:15
зала 300 на ИЯИЯЕ

В началото   това беше главно работен семинар, паралелен на  официалния семинар на акад. Хр.  
Христов, на който се правеха атестации, защити на дисертации.   



    На “семинара в четвъртък” се разказваха и разказват   и научни  новости от участници   в  
конференции в чужбина (в това и досега най-активен е акад. И. Тодоров).  В  “преди-
интернет ерата”    когато новините идваха   с месец - два закъснение във  вид  на книжни 
препринти от разни места    по света,   доклади изнасяха   “доброволци” (или нарочени
за такива…),    забелязали и прочели интересна статия.

 Най-голям ентусиаст в тази образователна дейност  определено беше  Емил Нисимов 
(днес чл.-кор.и ръководител на лаб. ТЕЧ), завърнал се  наскоро, заедно със Светлана 
Пачева,     след защитата на кандидатските им  дисертации в Ленинград,  в световно  
известната школа  на акад. Лудвиг Фаддеев (и чуждестранен член на БАН),  прочула се с  
пионерските си изследвания  по интегрируеми модели в статистическата физика.  

Понякога тези семинари преминаваха в  словесна престрелка  между  докладчика Емил, 
излагащ  ентусиазирано  резултатите в  поредната  много “гореща” статия,  и - винаги  
настояващият  за математическа строгост и завършеност  на всяко твърдение, Петко.  

Темите на докладите на семинара са  разнообразни, ето, например, заглавието на  доклада 
от   четвъртък, 20.09.2018,   преминал  при много жив интерес и множество въпроси към 
докладчика -    Александър Ганчев (ТЕЧ, ИЯИЯЕ & АУБ):  

 "Дълбоки невронни мрежи и възможна връзка с дуалности обем/граница”  - кратък 
обзор





На този семинар често изнасяха (и продължават) доклади математици (ИМИ-БАН,  МФ на СУ,
университети в чужбина), някои от които  поддържаха жива връзка с тематиките на 
лабораторията -  Андрей Тодоров, Васил Цанов, Иван Пенков, Димитър Скордев,  
Емил Хорозов (сега чл.-кор.), по-късно    неговите  ученици,   Божко Бакалов, Милен Якимов,  
днес на работа в САЩ. 

Жива е връзката и с  Катедрата по теоретична физика към ФФ на СУ  - доклади 
са изнасяли,  Петко Николов, Радослав Рашков, Стойчо Язаджиев, както и техни 
докторанти -  някои при летните им завръщания от чужбина в България -
 - Лилия Ангелова, Даниела Донева, Кирил Христов 
(които днес са  сътрудници  на лабораторията),  
Петя Недкова, Цветан Вецов (ФзФ СУ), Веселин  Филев (ИМИ-БАН),  Николай  Бобев 
(Университета в  Льовен, Белгия).

При завръщането си  в България доклади на този семинар изнасят  и колеги, които 
заминаха  след 1990 на работа в чужбина  Иван Костов (IPhT, Saclay, Франция),
 Сергей Петков (SISSA, Италия), Емери Сокачев (Унив.  Annecy, Франция), 
(неотдавна твърде рано напусналият ни) Ясен Станев (Унив. Рим, “Tor Vergata”), 
Тодор Тодоров (САЩ),  Гален Сотков ( Бразилия). Особено  активен в тази дейност е   
Иван Костов,   който при   едно от посещенията си  изнесе    и серия  лекции за студентите 
и докторантите  от Физическия факултет на СУ.

Това беше и продължава да е семинар, обединяващ  в една общност 
физици и математици  с  близки интереси от различни институции. 
От своя страна - сътрудниците на ТЕЧ участват в   семинара на Катедрата по 
теоретична физика,  както на семинари при математиците - в МФ на СУ и  ИМИ.
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От самото начало на своето създаване колективът на Лаборатория „ТЕЧ”  
развива активна научно- изследователска дейност в практически всички  
“най-горещи” области на математическата физика, теорията и феноменологията на 
фундаменталните   взаимодействия на   елементарните частици  при високи енергии  

аксиоматика на квантовата теория на полето (КТП) и строги подходи в  КТП (Б. Дамянов, Н. М. 
Николов,  А. Петров, О. Стойчев,  И. Тодоров,  Т. Д. Тодоров, Т. С. Тодоров, Х. Христов)

квазипотенциален подход в КТП (В. Ризов, И. Тодоров)

 групово-теоретичен и алгебричен подход в  КТП; конформни и суперконформни теории на 

полето в D- мерно пространство-време;  квантови групи   (Б. Анева, А. Ганчев, Л. Георгиев, В. 
Герджиков, В. Добрев, С. Дренска, Р. Зайков, М.Иванов,  С. Калицин, Н. Литова, Н. Митов, С. Михов,  
В. Молотков, Д. Недановски,  Ч. Палев, Р. Паунов, С. Петрова, В. Петкова, Т. Попов, Е. Сокачев,  Г. 
Сотков,  Я. Станев, М. Станишков, Н. Стоилова, С. Стоименов, Д. Стоянов,  И. Тодоров, Д. Трифонов,  
Л. Хаджииванов)  

суперсиметрия и супергравитация; (С. Калицин, Е. Сокачев)

 модели с обобщена статистика (Ч. Палев, Н. Стоилова)

2-мерни конформни КТП (А. Ганчев, Л. Георгиев,  В. Добрев, И. Костов, Н. Митов, Р. Паунов, 

В. Петкова, Т. Попов, , М. Станишков,  Г. Сотков, Я. Станев, Д. Стоянов,  И. Тодоров, Л. Хаджииванов)

непертурбативни явления и методи в квантовите калибровъчни полеви теории (Б. Иванов, Е. 
Нисимов, С. Пачева)
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теория и приложения на интегрируемите динамични системи (теория на солитоните)

(Г. Граховски, В. Герджиков, И. Костов, Н. Костов, Е. Нисимов, С. Пачева)

релативистични системи с връзки с приложения в теорията на струни и мембрани

(П. Божилов, Е. Нисимов, С. Пачева, Д. Стоянов, М. Стоилов)

калибровъчни теории върху дискретни решетки (В. Петкова); стат. механика на 

случайни повърхнини; (И. Костов)

теория и феноменология на електрослабите и силните взаимодействия; 

Е. Гинина, С. Дренска, А. Кюлджиев, С. Мавродиев, С. Петков, Д. Стаменов, М. Стоилов, 

И. Тодоров, Е. Христова, Д. Факиров

физика на масивните неутрина и неутринните осцилации (С. Петков)

точни и числови решения на уравненията на общата теория на  относителността; 

нестандартни теории на гравитацията  (Б. Иванов, С. Манов, Е. Нисимов, С. Пачева, 

Д. Стайкова, М. Стоилов)

космология и физика на елементарните частици; квантова гравитация; физика на черните дупки;

(Л. Ангелова, К. Христов)

дуалност между гравитация и калибровъчни теории (Л. Ангелова, , В. Добрев, П. Божилов, 

И. Костов, Я. Станев, Е. Сокачев, К. Христов)

приложения на 2-мерната конформната КТП към квантовия ефект на Хол (Л. Георгиев, 

И. Тодоров) ; квантова информатика   (Л. Георгиев) 



Научната дейност на Лаборатория „ТЕЧ”  се провежда  в тясно 
сътрудничество  с редица водещи световни научни центрове:  

            Международни  

 ОИЯИ (Обединен институт за ядрени изследвания), Дубна, Русия; 

ICTP (Международен  център по теоретична физика и  
    SISSA (Международна школа за съвременни научни изследвания) Триест, Италия;  

 CERN (Европейски център за ядрени изследвания), Женева, Швейцария;  

 ESI (Международен Институт „Ервин Шрьодингер” по математика и физика)    към 
Университета         във Виена, Австрия 

 Значителен брой защитени кандидатски  и докторски дисертации в ОИЯИ и МГУ 

 Световно-известни чуждестранни учени -  научни ръководители на дисертации на  
сътрудници от Лаб. “ТЕЧ”,  

 акад. А. Тавхелидзе, акад. Д. Ширков (ОИЯИ, Дубна), акад. Л.  Фаддеев (Ленинград),  
чл.-кор.  В. Я. Файнберг (МГУ) ; професорите :    А. Мигдал (Черноголовка),  В.  Огиевецкий,  

С. Биленький (ОИЯИ, Дубна) 
     

   В по-ново време: 
проф. : М.  Дюбоа-Виолет (Orsay, LPT),  М.  Рочек  (Stony Brook),  С.  Вандорен (Утрехт) 



Научни сътрудничества с институти и университети по света

Армения (Физически институт на Арменската АН, Ереван);  
Австралия (University of Queensland, Brisbanе); 
Австрия (Институт по физика на високите енергии на Виенския университет);  
Белгия (Университета в гр. Гент);  
Бразилия (Институт по теоретична физика (Сао Пауло), Университет на щата Виктория);  
Великобритания (Imperial College (Лондон), Kings College (Лондон), University of York, 
University of Northumbria at Newcastle);  
Германия (DESY Hamburg, Institut für Theoretische  Physik der Universität Hamburg,  Institut für Theoretische  
Physik der Universität Göttingen, Technische Universität Clausthal,  Max-Planck Institut für Mathematik (Leipzig),   
Institut für Theoretische Physik der Justus-Liebig-Universität  (Giessen),  Albert-Ludwigs-Universität Freiburg);  
Гърция (Университет на гр. Патрас);  
Израел (Weizmann Institute of Science (Реховот); Hebrew University (Йерусалим); Университет "Бен-Гурион"  
(Беер-Шева));  
Ирландия (Dublin Institute of Technology);  
Италия (Университет на гр. Триест, Римски университет "Тор Вергата”, INFN- Пиза, Триест);  
Корея (Ewha University (Seoul));  
Румъния (National Institute for Physics and Nuclear Engineering, Букурещ); 
Русия (Математически институт на Руската АН (Петербург и Москва), Физически институт на  
Руската АН (Москва),  Институт по теоретична физика (Черноголовка));  
САЩ (Institute of Advanced Studies (Princeton, NJ), MIT (Cambridge, MA), Университет на щата Илинойс (Чикаго),  
Virginia Polytechnic Institute and State University (Blacksburg, Virginia), Pennsylvania State University (Abington),  
CLASS12 Collaboration at Jefferson Laboratory (Newport News, VA), University of Massachusetts (Amherst),  
University of Delaware (Newark); Michigan University (Ann Arbor), North Carolina State University (Raleigh));  
Сърбия (Институт по физика, Белград) 
Украйна (Национален политехнически университет (Одеса), Национален антарктически център (Киев));  
Унгария (K.F.K.I., Будапеща);  
Франция (Institut de Physique Théorique  (IPhT, Saclay),  Institut des Hautes Etudes Scientifiques (IHES, Bur-sur-Yvette);  
Université de Paris-Sud (Orsay), Ecole  Polytechnique (Palaiseau), L.A.P.P. (Annecy); Université Paul Sabatier (Toulouse), 
Université Henri Poincaré (Nancy),    Institut de Recherche Mathematique Avancée CNRS et Université de Strasbourg,  
Centre de Physique Théorique (Marseille));  
Швейцария (Университет на гр. Женева);  
Япония (Osaka Prefecture University). 
     



Physical Review D,             
Journal of High Energy Physics,  
Physics Letters B,                 
Communications in Mathematical Physics,  
Classical and Quantum Gravity,  
Fortschritte der Physik,     
Journal of Physics A - Mathematical and Theoretical           

Nuclear Physics B,              
Annals of Physics,      
General Relativity and Gravitation,  
Journal of Mathematical Physics,       
Modern Physics Letters A,      

Letters in Mathematical Physics,  
Письма в ЖЭТФ,   
International Journal of Modern Physics A,  
Теоретическая и математическая физика,   
ЭЧАЯ и други.    

Mнозинството  от публикациите на сътрудниците от Лаб. „ТЕЧ” са във  
водещите международни физически списания в областта



Издадени от елитни чуждестранни  научни издателства общо 15 монографии 

 N. N. Bogoliubov, A. A. 
Logunov and I. T. Todorov, 

Introduction to Axiomatic 
Quantum Field Theory 

Сътрудници на лаб. ТЕЧ са и рецензенти на статии в много от тези списания.



Международни проекти и мероприятия 

Организирани научни мероприятия  с  участието на вoдeщи  чуждестранни учени 
като  лектори  

1.Българска национална школа по физика на елементарните частици и квантова  
теория на полето (1975, 1977, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986 и 1987);  
2.XIII-та Международна конференция по диференциално-геометрични методи  
във физиката (1984);  
3.XVI-ти Международен Колоквиум по групово-теоретични методи във физиката  
(1987);  
4.Лятна школа за млади учени на ЦЕРН ,  Варна (1987);  
5.Второ работно съвещание „Нови тенденции в квантовата теория на полето”  
(1995 год.);  
6.Годишни конференции на Европейските научни мрежи EUCLID (по 5-та  
европейска рамкова програма) в  Созопол (2004 год.) и  „Forces-Universe” 
 (по 6-та европейска  рамкова програма), Варна (2008).); 
7. Серията международни конференции    „Теория на Ли и приложенията й във  
физиката”,   Варна - 2003, 2005, 2007, 2009, 2011,  2013, 2015, 2017  
с основен организатор -  проф. дфн  Владимир Добрев) 
8.  Работно съвещание по програма COST ….(София- 2018) 

Работата на Асен Кюлджиев и колеги от ИЯИЯЕ  с ученици, участници в 
международни   състезания върху  изследователски задачи по природни 
науки : Международен  турнир на младите физици и Международен  
турнир на младите естествоизпитатели. 



Сергей Петков, SISSA, Триест, Италия

работи по осцилации на масите на неутрината 

с награда “Питагор” 2017  за български  учени  в 
чужбина  

Емери Сокачев,  Univ. Annecy , Франция и CERN, 

работи по суперсиметрия  и приложенията и  в теория на 
пертурбациите в калибровъчни 4-мерни теории 

Иван Костов, IPhT, Saclay, Франция,

работи по матрични модели и случайни повърхнини,  
развитие на методи от теория на  интегрируемите системи 
с приложение към суперсиметрични калибровъчни теории


Изявени физици-теоретици от лаб. ТЕЧ, на постоянна 
работа в престижни  институти и университети в чужбина

Всеки от тях заслужава предлагания  статут на  асоциирани  
членове  на САЧК за изявени български учени в чужбина



Значителен  брой  независими цитирания на публикации на  членове  
на  лабораторията в трудове на чуждестранни учени: 

значителен брой статии с над  100 цитата,  сред тях  12 -  цитирани над 200 пъти,  
2- над 300,  1- над 400, 2- над 600, 1- над 800 1- над 900 

 Тук са включени и статии на сега работещи в чужбина колеги, но само от  
периода,  когато все още са били членове на лаб. “ТЕЧ” 

● Като правило – това са статии  с малко съавтори,  средно 2-3

Работите на  сътрудниците на Лаб. ”ТЕЧ" са получили широко признание 
и отзвук в световната научна литература по теоретична и математическа 
физика

Из писмото на проф. Юрг Фрьолих (ETH Zurich)  до Мин. Председателя на РБ (към петицията в защита 
на БАН, 2010,  организирана по инициатива на сътрудници на лаб. ТЕЧ) 

During my entire scientific life,  from the late sixties of the past Century until the present, there 
has been a steady flow of important results in my field of science, theoretical physics, coming 
from Bulgarian colleagues. Quite a number of them are internationally respected and admired, 
and we have greatly profited from their insights.

However, they tell us that, under the present conditions, they will not be able to motivate young 
people in Bulgaria to stay in science and that, as a consequence, science will decline alarmingly 
in your country. 



Научната школа, създадена  от акад. Иван Тодоров  в 
областта на конформната квантова теория на полето 

(като част от школата по теоретична и математическа физика)

Конформна симетрия -инвариантност  при конформни трансформации зависещи от 15 параметъра , 
обобщаваща групата на Поанкаре на 4-мерното пространство-време на Минковски.

По-общо D -мерно пространство време, варианти  с евклидова или псевдоевклидова метрика.   


Разширение на мащабната инвариантност, симетрия при трансформация на подобие 

 на пространство-времето

x → ρx ρ > 0

В класическата физика  описвана с полета - функции на координатите , трансформацията се придружава с 
трансформация на полетата,

Такава симетрия е естествено да се очаква когато няма фиксирана елементарна дължина, или, - маса  
безмасови теории -  може да се очаква само   като приближение в което масите могат да се 
пренебрегнат, или като нарушена с някакъв механизъм симетрия.

Интересът - от  приложения  в дълбоко-нееластични електрон-адронни разсейвания. 

ϕ(x) → ρd ϕ(ρx)
така, че ако те удовлетворяват някакви дифф. уравнения , те да се запазват ; параметърът d - мащабна 
размерност.  Примери са уравненията за безмасови свободни полета , ур. на Максвел във вакуум, 

на Дирак. съответните размерности са целочислени, “канонични”.


В теории с взаимодействие  - произволни стойности - “аномални” размерности. 

В класически конформно инвариантни теории, квантовите поправки нарушават симетрията, поради 

появата на   размерни параметри необходими за регуляризиране на типично разходящи интеграли в 

Теория на пертурбациите. В квантовата теория на полето (КТП) полетата са оператори и се пресмятат 

техните средни. 


Ще се спра по-подробно на две тематики на групата



ϕd1
(x)ϕd2

(0) = ∑
d; s

C(s)
d1,d2

d

(x2)d1+d2−d
ϕ(s)

d (x) + . . .

Привлекателността на конф инвар теории - непертурбативна информация за вакуумните средни на 
квантовите полета.

Симетрията определя 2-точковите и 3- точковите функции с точност до константи.  

2-т. функции - степени на квадрата на разстоянието между двете точки, зависещи от мащабната 
размерност. 3-точковите функции  определят  разложенията на произведения от оператори

операторното произведение се разлага   в  безкраен ред по целите степени на    , 

като конформната симетрия  определя и следващите членове в зависимост от водещите 

членове за всяка размерност.


В общия случай обаче не знаем нито спектъра на получените полета, т.е., размерностите , нито  числовите 
коефффиценти, които зависят от дадената теория.  Доп. частична информация - от 4-т. и условието за 
локалност за 4-т. функции (“bootstrap” метод) -сравнявайки тези разложения при всеки избор на 2 от 

полетата - допълнителни  ограничения.
Работата на група сътрудници на лаб. ТЕЧ  през 70-те години  беше концентрирана върху  
строгия  извод и обосновка на операторните разложения в конформните теории на 
основата на групово- теоретичен анализ и систематично изучаване на специален клас 
представяния на конформната група. Резултатите бяха публикувани и в монография

V.K. Dobrev, G. Mack, V.B. Petkova, S.G. Petrova and I.T. Todorov,  
Harmonic analysis on the n- dimensional Lorentz group and its  

application to conformal quantum field theory, 
Springer Lecture Notes in Physics  (1977)  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В тази област  по-късно мощно се включи Николай (Митов) 
Николов , аспирант на акад. И. Тодоров с вкус към строги 
математически резултати (ученик на Петко Николов),  който има  
съществен  принос за изясняване   ролята на глобалната 
конформна симетрия и следствията и в съчетание с основните 
аксиоми за построяване явно на клас (рационални) 4-точкови 
функции.
Днес има примери на нетривиални лагранжеви 4-мерни теории, които остават конформно 
инвариантни и за които съществуват начини за пресмятане на спектъра на съставните полета  

в теорията. Това е теория, в която конформната симетрия е разширена до суперсиметрия, в 
която има трансформации, смесващи бозонни и фермионни полета. Моделът има и 
алтернативно - дуално описание в термини на струни и използва и развива, в частност,

 методи от интегрируемите модели в стат. физиката.   Това е едно от най - интересните 
направления в КТП последните години. В него    се използват и нашите  стари  резултати.,

в частност,  и една по-късна работа по класификация на унитарните представяния на супер-
конформната алгебра  Владимир Добрев & В.П. Phys. Lett. B (1985). 

Неотдавна (5, 7 декември, 2018)  в  IPhT, Saclay , Франция  
беше проведена   конференция : Conformal Invariance and 
Harmonic Analysis,  специално посветена  на подхода в 
монографията от 1977, към която напоследък има засилен 
интерес. 


5-7 December 2018  
Institut de Physique Théorique de Saclay 
Gif sur Yvette 
Salle Claude Bloch,   
Bât. 774, CEA-Saclay

SPEAKERS:

V. K. Dobrev, G. Korchemsky, P. Kravchuk, 
G. Mack, V. B. Petkova*, S. Rychkov, 
V. Schomerus, I. T.  Todorov, J.-B. Zuber
*to be confirmed

Conformal Invariance 
and Harmonic Analysis

Organising Committee: 

Ivan Kostov 
Didina Serban 
Slava Rychkov

Pioneering work in the field of conformal 
invariance and harmonic analysis on the 
conformal group was done more than 40 
years ago. The field underwent a renewal 
with the advent of the conformal bootstrap 
program. The conference will bring together 
different generations of mathematical 
physicists to share their vision and their 
insights.

https://indico.in2p3.fr/event/17934/overview



В  средата на 80-те се появи статия BPZ (Belavin - Polyakov-Zamolodchikov (1984) ) на   трима 
съветски автори , по 2-мерни конформни теории   в която приложиха теория 

на представянията на  алгебрата на Вирасоро   за конструиране на т.н. минимални модели.

(По пресни резултати  на   математици - Кац, Фейгин, Фукс   - благодарение на 

традиционната за съветската школа тясна връзка между математиката и теоретичната

физика). 


В последвалото бурно развитие в следващите  години активно участие взеха много 

сътрудници от  лаб. ТЕЧ.


Рационални теории - с краен брой безкрайни фамилии от полета, поведението на които 
се определя от едно първично поле.  

Те се оказват точно решаеми- т.е. напълно се определя спектърът на полетата в 
операторните произведения и се конструират явно n-точковите им функции.


Обобщения за модели със симетрия - безкрайномерни  (Кац-Мууди) алгебри  и др.  


Показаха се и  дълбоки връзки с математически понятия и обекти - квантови групи, 
група на плитките,  квантови алгебри на Окнеану (слаби  C^* Хопф алгебри)

2-мерни конформни теории - симетрията  - бекрайно много параметри, 

централно разширение - алгебра на Вирасоро, идентифицирана за пръв път в струнните 
теории.

2-мерните KT описват  поведението при фазови преходи на  модели на стат. физиката в 
околност на критичните стойности на параметрите им.



 Работа,  извеждаща формули за характерите на модули  на N=2 суперконформната алгебра

 V. K. Dobrev (Phys. Lett. B (1987) 


Приложение на методи на алгебричната КТП към класификация на алгебри

породени от абелева токова алгебра

D. Buchholz, G. Mack, I. Todorov, Nucl. Phys. B-Proceed. (1988) 


N=2 суперконформни обобщения на минималните модели ,  
G. Mussardo, G.  Sotkov, M.  Stanishkov, Int. J.  Mod. Phys. A (1989)  

Пионерски работи по 2-мерни конформни теории с граници,

Ясен Станев - & G. Pradisi, A. Sagnotti, (Univ. Tor Vergata & INFN, Рим)

Phys. Lett. B (1996), Nucl. Phys.. B   (1996) 


Споменавам тези работи, макар извършени след   заминаването на Ясен, защото се

основава на резултати,   получени още докато беше в София.   

След преждевременната му смърт колегите му от университета в Рим учредиха 

Награда за млади учени  на негово име.


Работи въвеждащи оператори на “дефекти” като обобщения на граничните полета и 
изясняващи квантовата  симетрия на рационалните конформни  теории,   
V.B.P.,  J-B Zuber , Phys. Lett. B (2001),  Nucl. Phys. B (2001)   

Някои  публикации  в 2-мерните КТ (извадка, списъкът е дълъг)

https://inspirehep.net/author/profile/Pradisi%2C%20G.?recid=416770&ln=en
https://inspirehep.net/author/profile/Sagnotti%2C%20A.?recid=416770&ln=en


THEORY AND PHENOMENOLOGY OF ELEMENTARY PARTICLES AND THEIR 
BOUND STATES  

Серия изследвания  na Димитър Стаменов в сътрудничество с Е. Leader (Imperial College, Лондон) и А. 
Сидоров (ОИЯИ, Дубна)  се базират на Квантовата хромодинамика    (QCD),  обясняваща динамиката на 
силно взаимодействащите кварки.  Теорията съвместява  две противоречиви явления: 
“удържането” (confinement)  на кварките, т.е. те не съществуват като свободни частици,  и партонния 
модел:  при високи енергии (на малки разстояния), кварките се третират като  почти свободни.  

Изучаването на вътрешната спинова структура на нуклона, т.е., какъв е приносът на спина на кварките и 
глуоните и техните орбитални моменти в спина на нуклона, е една от важните теми в съвременната 
физика на елементарните частици. Информация за структурата на нуклона се получава от данните на 
експериментите по  разсейване на поляризирани лептони от поляризирани нуклони при високи енергии в 
CERN (Geneva), DESY (Hamburg), SLAC и Jefferson Laboratory (JLab), USA, както и от поляризираните 
протон-протонни стълкновения на ускорителя  RHIC (Brookhaven).  

Теоретичен анализ на тези данни  е проведен от групата.   На базата на получените резултати  (Phys. Rev. 
D82 (2010) 114018;     са  направени оценки за много по- голямата точност, с която ще бъдат определени 
спиновите партонни разпределения от планираните експерименти на бъдещия 12 GeV-ен електронен 
ускорител в Jefferson Lab (САЩ) -  проект “The Longitudinal Spin Structure of the Nucleon” на 
колаборацията CLAS’12, в която участва Д. Стаменов. Тези оценки са важен принос в проекта,  за да 
бъде той одобрен с най-висок приоритет. 

Приложения на работи по феноменология на елементарните частици 
и свързаните им състояния на сътрудници на Лаб. ”ТЕЧ"  в   международни 
експерименти

Втората тематика:



 Съвременните експерименти, особено след откритието на Хигс-бозона, потвърждават Стандартния 
модел (СМ) на електрослабите взаимодействия,  но се търсят и  различни негови разширения.   Катя 
Христова  в сътрудничество с  HEPHY-Vienna и Виенския университет работи и  по възможни 
експериментални проверки на една от  тези възможности, т.н. “Минимално суперсиметрично 
разширение на СМ”.

В работа на Eкатерина Христова в сътрудничество с   Elliot Leader (2001)  се предлага нов, моделно 
независим,  ефективен метод  за извличане на информация  в процеси на разсейване;  не зависи от 
реда в теория на пертурбациите и се основава на основни (а)симетрии на частиците, без някакви 
предварителни предположения за т.н. фрагментационни функции и плътности.    Тази работа 
заинтересува експериментатори от Лабораторията Jefferson, САЩ,  където е бил планиран 
експеримент, а реално е   извършен (2007) от групата COMPASS в ЦЕРН.

Димитър Бакалов (ММФ)  работи се в областта на атомната и молекулна физика в тясна връзка с модерни 
експерименти по прецизна лазерна спектроскопия на леки атоми и молекули - в Леняро (Италия), ЦЕРН, 
лаб. RAL (Великобритания) , експериментът  FAMU ((Fisica degli Atomi Muonici) и др.  

Негова статия в Phys. Rev. Lett. от 2014,  в съавторство с В.И Коробов  и S. Schiller, в която  се   предлагат 
конкретни спектрални линии на водородните молекулни йони като еталон за време с точност, превишаваща 
на порядък точността на съществуващите атомни часовници, е отбелязана като особено постижение от 
редакцията на  списанието.    

Експертният  съвет на Направление ТМФ  е номинирал Д. Бакалов няколко пъти  за наградата “Питагор”.Той бе 
класиран на първо място от комисията по физически науки при изборите на член кореспонденти на БАН, 
2012.



Димитър Бакалов с колеги

Екатерина Христова,  
Eliot Leader и  

Димитър  Стаменов



През 2010 няколко сътрудници на лаборатория ТЕЧ, членове на създаденото през 2007  
от учени от БАН И СУ  “Гражданско движение за защита на науката и образованието 
в България”-  инициираха - с активната помощ на колеги от  чужбина, известната 
Петиция срещу закриването на Академията 

и мизерното финансиране на двата основни научни центрове на страната -БАН и СУ:


        “НЕ на финансовото задушаване на науката в България!” 
http://www.nauka2018.com/elpart/nauka2010/science/index_bg.php

Към нейното разпространение се присъединиха и колеги от много институти на БАН и 
катедри на СУ и петицията получи много голям отзвук сред световната научна общност, 
подкрепена бе от над 7700 души , включително няколко Нобелови лауреати, както и 
Филдсови медалисти (математика).


Инициатива на бивши (Иван Костов, Гален 
Сотков) и настоящи сътрудници от ТЕЧ  беше и 
организираната малко преди това подписка от 
български учени  в чужбина, събрала 400 
подписа на сайт на Гражданското движение, на 
която вестник “Култура” отдели 2 страници



Двама завърнали се след магистратури и пост-док позиции в чужбина 

Лилия Ангелова (наскоро успешно защити дисертация за доктор на 
науките),  

Кирил Христов ( с награда “Питагор” за млади учени за 2017) ;

Даниела Донева  (награда “Питагор” за млади учени 2018, 

(5-годишна позиция в Тюбинген, ръководител на току-що спечелен 
там проект за повече от 1 млн евро), 

Димитар Недановски  (ТЕЧ-ИЯИЯЕ & ФМ-СУ)

Деница  Стайкова (ММФ), Калин Маринов  (докторант).

Младите  сътрудници на лабораторията: 

Надявахме   се към тези млади колеги   да се 
присъедини и д-р Веселин Филев, завърнал 
се в    страната  млад български учен с много 
силни постижения  и впечатляваща препоръка. 


 С това  щеше да се получи критична маса 
талантливи млади теоретици, които да 
възродят лабораторията, значително 
намаляваща по демографски причини; 

Веселин е участник в  проект,  финансиран от 
ФНИ, заедно   с  Лилия (ръководител) и Кирил.




обичайна практика в  ИЯИЯЕ - и не с дни,   
 а често със седмици,  и даже месеци

“Аргументите”:

 началническа метаморфоза, след осигурения с 
подкрепата  на ‘’теоретиците” втори директорски мандат д-р Веселин Филев 

(днес в ИМИ)

Директорът на ИЯИЯЕ  обаче отказа да го назначи (подкрепен от присъствалия 
на интервюто с д-р Филев зам. директор Л. Георгиев, самият от лаб. ТЕЧ) -  
въпреки, че  предстояха много пенсионирания (вече факт)  в лабораторията. 
Изглежда на тях не им хареса евентуалната поява на още един силен и 
независим учен - потенциален  инакомислещ и критик   на  ръководството на 
института… 

ОИЯИ

“Този човек ще протестира и ще притеснява 
администрацията, ако  закъснеем  с няколко дена  
да  му  подпишем  някоя заповед за командировка”

“Вие, теоретиците , трябва да разберете, 
че няма да става,  както вие искате!” 



Общи за цялата академия с недофинансирането на 
научните изследвания, малко студенти по физика  

но и някои субективни, специфични за  ИЯИЯЕ: 
        Сбъркана кадрова политика 

 Неоправдано, произволно  задържане на 
кариерното развитие на  младите сътрудници

В  ИЯИЯЕ има само 2-ма професори под 60 години, 
единият от които е… директорът, произведен наскоро 
без защитена дисертация за д-р на науките

“На мен не ми 
трябват професори  

 теоретици” 

Директорът на ИЯИЯЕ Димитър Тонев отказва 
да  и открие конкурс за професор, въпреки, че 
тя изпълнява с голям   запас всички изисквания 
за тази длъжност в ИЯИЯЕ.  

Проблемите:

През 2015 списанието Journal of Physics A; Mathematical and 
Theoretical отличи статия на доц.  Недялка Стоилова,  в 
съавторство   с J. Van der Jeugt,   и публикува интервю с Нели.  
А през  пролетта на 2016 тя  защити дисертация за степента 
“доктор на науките”.



Дирекцията  отказа   да обяви конкурс за доцент на д-р Кирил Христов. 
Кирил  има над 20 статии и близо 400 цитати, канен е за доклади  на семинари във 
водещи институти  и редица  престижни конференции по света, води спец-курс в СУ. 
НС на ИЯИЯЕ,  обаче, по предложение на директора,  му откри конкурс за гл. 
асистент, за която длъжност в ИЯИЯЕ се изискват 2 публикации  и 4 цитата и се

държеше изпит…


Не помогна и Отвореното Писмо в негова подкрепа на няколко изявени български 
физици-теоретици  от чужбина  до председателя на БАН.


Прескачането на академична длъжност: “не е в полза на устойчивото развитие на 
академичния състав в ИЯИЯЕ” - цитат от рецензия на  един от зам. директорите  по 
друг  конкурс, в областта на експерименталната физика при високи енергии.   

Провален  конкурс, поради отказа на дирекцията да открие два конкурса за доценти 
при наличие на двама равностойни достойни кандидати. Единият - също завърнал 
се от чужбина млад преспективен учен,  в резултат напусна института. 

Противно на официално прокламираната политика на БАН, за 
тези овластени персони развитието в чужбина на завърналите 
се талантливи  български учени няма никаква стойност.
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През изминалата година и половина  в лаб. ТЕЧ са пенсионирани 4-ма професори  и 3-ма 
доценти. Пенсионирането ( с изключение на моето)  е избирателно и наказателно  - само на 
хабилитирани от лаб. ТЕЧ,  при още 17 надхвърлили ( с 8, 4, 3.. години)  пределната възраст 
по Устава на БАН хабилитирани сътрудници на ИЯИЯЕ. 

Сред тези 17  са и почти половината от членовете на  Научния съвет (вкл. и неговия 
председател), което  е една от причините за пълната му зависимост от ръководството.

Уставът на БАН не важи в ИЯИЯЕ и това е добре известно на УС на БАН.


С пенсионирането на 7 сътрудника на ТЕЧ при 1 новоназначен и отказа на ръководството на 
ИЯИЯЕ да назначи В. Филев - което обезкуражи и други потенциални кандидати, 
лабораторията се смали до 14 души, един от които е в пенсионна възраст, а двама са на 
половин щат, с по-съществена активност в основната им месторабота.  Бе закрита  и 
дъщерната лаб.  “Солитони, кохерентни състояния   и геометрия” след пенсионирането и 
на нейния хабилитиран състав. 


Някои от традиционно силните с международно признание тематики на групата се 
поддържат единствено  от пенсионирани сътрудници, които продължават всеотдайно да 
работят.




За съжаление, съгласно  решение на ОС на БАН, резултатите на хората, които не са на щат,

включително  членове на САЧК и асоциираните сътрудници - не се зачитат в ежегодните 
институтски отчети.


акад. Иван Тодоров ( в сътрудн. с доц.  Светла Дренска и M. Dubois- Violette ) -интересни 
статии с голям отзвук  по приложение на изключителни групи за класификацията на  
елементарните частици в Стандартния Модел. 


проф. дфн Владимир Герджиков (рък.  на дъщерната  лаб. “Солитони, кохерентност и 
геометрия” до закриването и  през 2016; асоцииран член и на ИМИ-БАН и НБУ)


доц. Димитър Стаменов (продължава сътрудничеството с Е. Leader)


проф. дфн Владимир Добрев (монография "Invariant Differential Operators” в три тома, 

  De Gruyter Studies in Mathematical Physics vol. 35, 39, 49  (De Gruyter, Berlin, Boston, 2016-2018)  

проф. дфн Екатерина Христова  - автор на публикация във Phys. Rev D (2018), в 

съавторство с  доц. Mихаил  Стоилов  (на щат в лаб. ММФ и Е. Leader), избрана  в 
Направление ТМФ като  “най-ярко научно постижение” за 2018.


Съществен принос като публикации и цитати в отчета за 2018  има  проф. дфн Светлана 
Пачева,   набързо пенсионирана - на другия ден, след като “притеснила” администрацията с 
питане защо с месеци няма  отговор по  граждански договор на участник в договор  на ФНИ.


На нея  - един от най-активните сътрудници на ИЯИЯЕ,    беше  отказан от НС статута на 
“асоцииран сътрудник на ИЯИЯЕ” - без  никакви аргументи  - вероятно, като съпруга на 

чл.-кор. Емил Нисимов, един от критиците  на ръководството  на  ИЯИЯЕ…
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Накрая - вместо да цитирам  извадки - препоръчвам  статията на 

C.H. Llewellyn Smith,

преведена в един от последните броеве (3, 2018) на списанието 

“Светът на физиката”, издание на Съюза на физиците в България.  

Статията   -  авторът e бивш Генерален директор на ЦЕРН, е озаглавена       
“Фундаменталната наука и ползата от нея”.

Погромът над ТЕЧ - международно  най-разпознаваемата  изследователска група в 

ИЯИЯЕ, впрочем, както и кадровото маргинализиране и на други лаборатории,   

не ускори     реализацията на обявения още през 2012 грандиозен  проект, т.н.  

Национален циклотронен  център  (НЦЦ) -  
“Стартираща форма на научно-фирмено сътрудничество в областта на 
научноизследователската и развойната дейност. По същество НЦЦ ще 
 представлява конгломерат между изследователски институт (ИЯИЯЕ)  
и стартираща социална фирма” 
 (според Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023) 

Ако съдим по досегашната кадрова политика, въпросният

“научно-фирмен конгломерат”   по същество се готви да замени 

академичния  широкопрофилен  институт ИЯИЯЕ. 


Личното ми мнение е, че оттам,  пътят,  до одържавяване  в стил “НИМХ” на

“конгломерата”,  не е далеч, особено при значителната сума обществени средства 

предвидена в пътната карта за проекта.



Благодаря за вниманието !


