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1.  Моля, представете се?

Аз съм Лъчезар Аврамов. Завър-
шил съм физическия факултет 
на СУ „Кл. Охридски” (специ-

алност квантова електроника). Защи-
тил съм докторска дисертация в био-
логическия факултет на Московския 
държавен университет „Ломоносов”. 
Хабилитиран съм в инженерни науки 
в Техническия университет, София. 
Дисертацията ми за „доктор на нау-
ките” е по специалност „Биофизика”. 
От 2009 г. съм основател и ръководи-
тел на лаборатория „Биофотоника” на 
Института по електроника на БАН, а 
от 2010 г. – ръководител на Център 
за върхови постижения „Национален 
център по биомедицинска фотоника”.
Дълбоко съм убеден, че получаването 
на ново научно знание освен удоволст-
вието, което носи на автора си, може и 
трябва да носи полза и за обществото. 
Затова създадох и две високотехно-
логични предприятия – ОПТЕЛЛА, в 
което се разработват прототипи и се 
произвеждат малки серии лазерни и 
оптоелектронни прибори и Медицин-
ски център за интегративна медицина, 
в който се лекува рак, включително с 
модерни фотофизични методи.
Интересувам се и пиша по проблеми-
те на организацията и управлението 
на науката, научния и технологичен 

трансфер, създаването на персонална 
медицина.

2. Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занимава 
тя?
Моят институт е Института по елек-
троника на Българската академия на 
науките. Тук се провеждат фундамен-
тални и приложни изследвания в на-
учното направление „Нанонауки, нови 
материали и технологии”. Изследва-
нията са насочени към развитието на 
нови приоритетни направления на съ-
временната наука: наноелектроника, 
нано- и микро-фотоника, биофотони-
ка, нови материали и сензори, оптични 
и микровълнови технологии. ИЕ раз-
работва уникални електронни прибо-

Интервю на Лъчезар 
Аврамов от Института по 
електроника на БАН
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ри и системи, провежда педагогическа 
дейност и оказва експертна помощ на 
организации и фирми от индустрията, 
отбраната и екологията на страната. В 
ИЕ са разработени първите български: 
лазер, лидар, плазмотрон, параметри-
чен микровълнов усилвател и различ-
ни модерни електроннолъчеви, лазер-
ни и плазмени технологии.

3. Кое Ви запали към науката и 
кога се случи това?
Много години минаха от тогава, но си 
спомням, че като ученик в математи-
ческа паралелка на Първа софийска 
гимназия бях запленен от идеите на 
науката „Бионика”. Как една бълха 
може да направи скок 200 пъти колко-
то ръста си? Дали като изучим строежа 
на житното стъбло можем да построим 
сграда на хиляда етажа? И песимис-
тично си задавах въпроса: „Защо чо-
вешките творения са толкова нищож-
ни, в сравнение с природните?”. Сега 
обаче човешките творения кацат по 
кометите, можем да произведем „час-
тицата Бог”, а заключителният слайд 
на лекцията на мой приятел, един от 

създателите на „биофотониката” - аме-
риканския професор Paras Prasad има 
названието „Can we become immortal”. 
Вече съм уверен, че ако Човекът успее 
да овладее пороците на собствената си 
природа, научният прогрес е безгра-
ничен. 

4. Имате одобрен проект в по-
следната сесия на Фонд научни 
изследвания, как се казва той и 
какви ползи ще има проекта в 
науката?
Проектът се нарича „Развитие на ме-
тодите на биофотониката като ос-
нова на онкологичната тераности-
ка”. Надявам се изпълнението му да 
бъде значима крачка към победата 
над рака. Тераностиката е иновацион-
на концепция за изграждане на нова, 
персонална медицина, като функцио-
нално, непрекъснато взаимодействие 
на диагностични информационни по-
тоци с лечебните методи, в самия лече-
бен процес. Всъщност това е завръща-
не към изконния Хипократов принцип 
на медицината: „Лекарю, лекувай чо-
века, а не болестта!”. С помощтта на 
светлината всяко заболяване може да 
бъде предвидено, ранно регистрирано 
и излекувано. Може да бъде отстранен 
всеки тумор, с точност до една злока-
чествена клетка, без да бъде засегната 
съседната здрава. Биомедицинската 
фотоника е наречена „революция на 
интерфейса наука-технология” и дава 
реална надежда да бъде трансформи-
рана „стандартната медицина”, която 
е симптоматична, неефективна и без-
перспективна, в дейност която има за 
цел истинско излекуване.
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5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?
Почти едновременно излязоха две 
статии. Едната е в резултат от съ-
трудничеството ни с индийски ко-
леги – „Antimicrobial Photodynamic 
Efficiency of Novel Cationic Porphyrins 
towards Periodontal Gram-positive and 
Gram-negative Pathogenic Bacteria, 
публикувана във „Photochemistry and 
Photobiology”. 
Другата е съвместна работа с медици-
те от Университетска болница ИСУЛ – 
„Endogenous and exogenous fluorescence 
spectroscopy of gastrointestinal tumours 
– in vitro studies”, излязла в “Journal 
of Optoelectronics and Advanced 
Materials”.

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?
До 1990 г., когато харвардският про-
фесор Майкъл Портър публикува кни-
гата „Конкурентните предимства на 
нациите“, за универсална истина се 
смяташе твърдението на Ото фон Бис-
марк, че „географията предопределя 
политиката”. За първи път професор 
Портър направи констатацията, че 
традиционните фактори за растеж – 
природни ресурси, благоприятен кли-
мат, дори наличието на финансов ка-
питал, са загубили фундаменталната 
си важност и националният проспери-
тет зависи от интелектуалните ресур-
си - научни и технически знания и ви-
сококласно образование, получавано 
в местната икономическа среда. Върху 
концепцията „икономика, основана 
на знанието“ е изградена доктрината 

на Европейския съюз и единствената 
непроменена цел на ревизираната й 
Лисабонска стратегия остана насочва-
нето на 3 % от БВП за научноизследо-
вателска и развойна дейност. 
Преди година, по случай Деня на бу-
дителите публикувах статията „Бълга-
рия, общество основано на незнание”. 
Какво извърши нашата държава в пе-
риода след присъединяването си към 
ЕС! Последователно и целенасочено 
разрушаване на научноизследовател-
ската инфраструктура, включително 
с насочването на огромен обществен 
ресурс за унищожаване на БАН. Раз-
рушаване на кадровата база и научния 
морал чрез абсурден закон, по който 
званието „професор” стана еднознач-
но на „африкански учител”. Профа-
низиране на политиките в областта на 
науката, иновациите и технологиите. 
Известни са идеите на националните 
ни водачи: духовната сфера – на църк-
вата, археологията - „всяко село със 
свой вампир”, за привличане на ту-
ристопотока, естествените науки – за 
реставрация на артефакти от метал. 
Тотална мизерия – материална и ин-
телектуална!
Въпреки вродения ми оптимизъм не 
мога да не заключа, че малоумието е 
удържало пълна победа.
7. Как оценявате работата на еки-
па си?
Поради мултидисциплинарността на 
тематиката екипът ми се състои от 
физици, химици, биолози, инжене-
ри, лекари. През 2000 г. представих в 
конкурс на БАН, „България - XXI век, 
Перспективни пазарни ниши и тяхно-
то научно обслужване” проект „Лазер-
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на медицина”, който беше удостоен с 
Първа награда. От тогава се изпълня-
ва разработена двадесетгодишна стра-
тегия в областта на фотофизиката, фо-
тохимията и фотомедицината, която 
изцяло покрива творческия цикъл - 
генериране на научни идеи, експери-
ментални изследвания, публикацион-
на дейност, технологичен трансфер и 
социална реализация, като включва: 
• Базови изследвания на тъканната 

оптика и взаимодействието на свет-
лината с биологични структури;

• Насочени научно приложни из-
следвания за създаване на диагнос-
тични и лечебни методи;

• Създаване на продукти на интелек-
туална собственост, вкл. европей-
ски патенти;

• Иновационни разработки на прото-
типи на лазерна и оптоелектронна 
апаратура;

• Клинични изследвания и верифи-
кация на научния продукт;

• Внедряване на нови методи и апа-
ратура в здравната мрежа на Бълга-
рия

• Обучение на медицински физици, 
инженери по медицинска апарату-
ра и медицински персонал.

В такъв екип могат да работят само ви-
соко мотивирани хора.

8. Има ли млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука ?
В науката е като в изкуството – може 
с малко талант и много труд, може и 
обратното. Но не е място, на което 
просто да си изкарваш хляба. А кога-
то в собствената страна заплащането е 

ниско и обществения престиж главо-
ломно пада, фокусът на вниманието се 
насочва навън. 
Във войните в началото на Двадесети 
век са загинали над сто хиляди млади 
български мъже и това е отбелязано 
като две национални катастрофи. Но 
жертвите са били от всички слоеве – 
бедни, богати, талантливи и посред-
ствени, а младите жени са продължи-
ли рода ни. В наши дни напусналите 
с еднопосочен билет са многократно 
повече, но в голяма степен селекцио-
нирани – най-умни, образовани и спо-
собни – млади и репродуктивни, мъже 
и жени. Това е генетичен геноцид и 
национална катастрофа в по-фатална 
форма.    

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
Който се колебае, да не се занимава. 
Науката е като бременност – няма да 
стане добра майка, която се колебае 
дали да роди. Като поезия – няма да 
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стане поет този, който се чуди дали да 
напише стиховете си. Като планинско 
спасяване – не се захващай ако не ти 
стиска. Като бокс за световната титла 
– не се качвай на ринга, ако те е страх 
от бой. Не можеш да станеш учен ако 
си завистлив, нетолерантен, нереши-
телен, егоист или мързелив.
10. Какво, според Вас, трябва коренно 
да се промени в България спрямо на-
уката
Всичко! Трябва да бъде осъзнато, че 
образованието и науката са основни-
те фактори, осигуряващи бъдещето на 
нацията. Необходимо е да се се форми-
ра дългосрочна национална политика, 
неподвластна на партийна конюнкту-
ра. Да се гарантират законово и дори 
конституционно финансовите анга-
жименти на Държавата и да се създа-
дат условия за насочване на частната 
инициатива в наукоемки и високотех-
нологични дейности. Да се осъвреме-
ни радикално законовата и норматив-
на база. Да бъде осъзнато, че чуждите 

пари, дори от Оперативни и Рамкови 
програми, са само солидарна подкре-
па към собствените ни задължения. 
Да стане ясно, че когато в документ, 
наречен „Национална програма за ре-
форми” е постулирана „Национална 
цел 2 – Инвестиции в НИРД в размер 
на 1.5 % от БВП до 2020 г.”, това озна-
чава, че Национална цел на България 
е да бъде завинаги на последно място 
и да се утвърди като интелектуално 
сметище на Европа.        
11. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа?
Половината от почти четиридесет го-
дишната ми трудова дейност преми-
на на половин щатна бройка в Ака-
демията, за да избегна обвинения в 
конфликт на интереси, поради това, 
че разработвах и произвеждах лазер-
на апаратура, която внедрявах в бол-
ници и медицински центрове. Когато 
американците ни обясниха, че spin off 
фирмите са нещо добро, родната нау-
ка ме прие в обятията си.

БГ Наука е безплатно, защото знанието трябва да достига до всеки.

БГ Наука е електронно издание, за да може всеки българин по света да има 
достъп до него.

      admin@nauka.bg

НАПИШИ И ИЗПРАТИ СВОЯ СТАТИЯ!

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=16174
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