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1.  Моля, представете се?
Казвам се Митко Гайдаров и съм до-
цент в Института за ядрени изслед-
вания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) 
на Българската академия на науките 
(БАН). От 1997 г. съм доктор по физи-
ка след успешно защитена дисертация 
на тема „ Ефекти на нуклон-нуклонни 
корелации в атомни ядра”. В периода 
2004-2010 г. бях научен секретар и за-
местник-директор на ИЯИЯЕ. В мо-
мента ръководя лаборатория „Теория 
на атомното ядро”, в която работя от 
самото постъпване като докторант в 
Института през 1992 г. Роден съм през 
1964 г. в гр. Плевен, където съм завър-
шил Математическа гимназия „Гео 
Милев” през 1982 г. Завърших висше 

образование в Санкт-Петербургския 
държавен технически университет 
през 1990 г. 

2. Коя научна институция пред-
ставлявате и с какво се занимава 
тя?
Институтът за ядрени изследвания и 
ядрена енергетика е един от водещите 
институти на БАН. Вече повече от 40 
години в него се развиват фундамен-
тални и приложни изследвания във 
физиката на елементарните частици, 
ядрената физика, физиката на висо-
ките енергии, ядрената енергетика, 
радиохимията, радиоекологията, мо-
ниториинга на околната среда, ядре-
ното приборостроене и редица други 

направления, свърза-
ни с приложенията 
на ядрената физика и 
нейните методи. Ко-
лективи от сътрудни-
ци на  ИЯИЯЕ работят 
съвместно с учени от 
водещи научни цен-
трове като ЦЕРН, Обе-
диненият институт за 
ядрени изследвания 
в Дубна (Русия), Обе-
диненият изследова-
телски център на Ев-
ропейската комисия, 
лаборатории и универ-
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ситети от цял свят. ИЯИЯЕ е търсен и 
уважаван партньор в големи проекти, 
финансирани от Европейската коми-
сия. Успешното интегриране на уче-
ните от ИЯИЯЕ в международното из-
следователско пространство се дължи 
до голяма степен на тяхната компе-
тентност. 
През 1970 г. проф. Иван Желязков 
Петков започва работа в Института и 
основава проблемната група по тео-
рия на атомното ядро, която по-късно 
прераства в лаборатория. Основната 
тематика на тази лаборатория, в която 
работя, включва изучаване на ефекти 
на нуклон-нуклонни корелации върху 
ядрена структура и ядрени реакции, 
симетрии в ядрената физика, екзотич-
ни ядра и малонуклонни системи, как-
то и съвременно изучаване на много-
фермионни системи. 

3. Кое Ви запали към науката и 
кога се случи това?
Първоначално като студент в Санкт-
Петербург основно се занимавах с 
приложна дейност в областта на екс-
перименталната ядрена физика, но в 
края на следването ми група учени от 
катедрата там ме „запалиха” в чисто 

теоретичните модели, които разработ-
ваха, свързани с решаване на задачата 
за три тела. Следващ и основен при-
нос внесе проф. Антон Антонов, който 
беше ръководител на докторантурата 
ми. За него мога да кажа само добри 
думи като човек, учител и колега. Из-
ключително съм благодарен за това, 
което направи през годините, за да мо-
жем сега заедно с него и колегите ми 
успешно да развиваме отделни клоно-
ве на теоретичната ядрена физика.  

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 е на тема “Теоретично из-
следване на съвременни наблюдавани 
явления в атомните ядра при различ-
ни енергии за обяснение на фунда-
ментални свойства на материята на 
фемто-ниво”. Европа притежава вну-
шително наследство в ядрената фи-
зика започнало с откритията на ради-
оактивността и закономерностите в 
структурата на атомното ядро.  Една от 
основните цели на европейската ядре-
на общност е да развива и координира 
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изследователска стратегия, която да 
обезпечи най-оптимално използване 
на съществуващите и планирани ядре-
ни съоръжения. Нараства ролята и на 
неголеми работни колективи, особено 
в сферата на теоретичните изследва-
ния, необходими за адекватна интер-
претация на новите експериментални 
резултати. В тази връзка проблема-
тиката на проекта е актуална както за 
България, така и за редица световни 
ядрени центрове. Например теоретич-
ните пресмятания на зарядови форм 
фактори на средни и тежки екзотични 
ядра, зарядови плътности и плътно-
сти на материята, средноквадратични 
радиуси и др., проведени от част от 
екипа на проекта, ще послужат за тест 
на експерименталните данни за посо-
чените ядрени характеристики, които 
са залегнали в основата на изследо-
вателската програма на експеримен-
та ELISe като част от FAIR. Проектът 
FAIR е утвърден от Европейския фо-
рум за стратегии за бъдещата изследо-
вателска инфраструктура сред основ-
ните европейски приоритети. Особено 

активно се развиват през последните 
години изследванията по явлението 
суперскейлинг, което се наблюдава 
в процеси на инклузивно разсейване 
на електрони от ядра за реалистични 
крайни ядрени ситеми. Интересът към 
него е подкрепен от настоящи и бъде-
щи експерименти по разсейване и ре-
акции на неутрино и антинеутрино (с 
изменение на заряда и чрез неутрал-
ни токове) от атомни ядра. Научната 
проблематика на проекта включва и 
изучаване на ядра и ядрени реакции 
с астрофизична приложимост. Ради-
оактивните изотопи, използвани като 
снопове за бъдещи експерименти, мо-
гат да бъдат прилагани в редица об-
ласти като диагностика и клинична 
терапия, при анализ на нови матери-
али (вкл. такива за реакторостроене-
то), опазване на околната среда и др. 
Теоретичните изследвания на фунда-
менталните свойства на материята на 
ниво атомни ядра (размери от порядъ-
ка на 1 фм=10-15 м) лежат в основата на 
тяхното бъдещо използване в споме-
натите различни сфери, подчертавай-
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ки тяхната актуалност.

5. С какво заглавие беше послед-
ната Ви публикация?
Тя беше публикувана през месец юни 
2014 г.  в списанието Physical Review C 
и се казва “Ground-state properties and 
symmetry energy of neutron-rich and 
neutron-deficient Mg isotopes”. Накрат-
ко в тази публикация е извършено 
подробно изследване на редица свой-
ства на основното състояние на магне-
зиеви изотопи с излишък и недостиг 
на неутрони с атомно число A=20-36 
в метода на Хартри-Фок на деформи-
рано самосъгласувано средно поле 
с използване на ефективни сили на 
Скирм и включване на корелации на 
сдвояване. Статията е в съавторство с 
колегата ми от лабораторията в София 
проф. Антон Антонов и нашите колеги 
от Мадрид проф. Педро Саригурен и 
проф. Елвира Моя де Гера. 

6. Има ли бъдеще науката в Бъл-
гария и как го виждате Вие?
Нека на всеки да бъде ясно, че страна 
без наука няма бъдеще. Науката дава 
качествено образование, образовани 
хора, култура и технологии, които в 
края на краищата ще изплатят разхо-
дите, направени за науката.  Инвести-
циите в образованието, науката и ино-
вациите у нас са на едно от най-ниските 
равнища в ЕС. Струва ми се, че трудът 
на българските учени и експерти е 
силно подценен в европейските изсле-
дователски, образователни и инова-
ционни програми. За да има България 
силна наука, тя трябва да има силна 
икономика, подчинена на знанията.  

Това трябва да е стратегическа цел на 
българската държава, към осъществя-
ването на която да се насочат усилията 
на българите през следващите десети-
летия. Двигател на промяната трябва 
да станат както БАН и университетите 
в България, така и българските учени 
и специалисти, намиращи се по целия 
свят.

7. Как оценявате работата на еки-
па си?
С всички членове на екипа на проек-
та работим от доста години и сме по-
стигнали добри резултати в съвмест-
ната ни работа.  В него влизат колеги 
от лабораторията  и преподаватели от 
Русенския и Шуменски университети.  
Само да отбележа, че това е вторият 
проект с Фонд „Научни изследвания”, 
който ръководя, като с колегите ми за 
времето на предишния проект има-
ме 32 публикации, повечето от които 
в реномирани международни списа-
ния-Physical Review C, Physics Letters B 
и др.  Постигнатите резултати са полу-
чени в тясно сътрудничество с изтък-
нати учени от Испания, Италия, Русия 
и др. Всички колеги от екипа прите-
жават висока научна квалификация и 
богат международен опит, което е за-
лог за високо ниво на изследванията, 
залегнали в настоящия проект.  

8. Има ли млади хора, които ис-
кат да се занимават с наука?
В недостатъчния брой млади хора, ре-
шили да се занимават с наука, и тяхна-
та мотивация за всеотдайното й отда-
ване във всяко отношение се крие част 
от проблема за развитието на науката 
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в България. Тук стои преди всичко на-
шата отговорност за подпомагане и из-
растване на тази малка част от днеш-
ното младо поколение в завършени 
научни специалисти.  Дълбоко съм 
убеден, че да си млад означава пове-
че предимства, отколкото недостатъ-
ци. Така например 14-годишен юноша 
във Великобритания работи успешно 
по създаване на термоядрен реактор, 
като се превърна в най-младия в исто-
рията, постигнал такова нещо. Въпре-
ки  тежките условия за правене на нау-
ка в България, талантливи млади хора 
заделят 3-4-5 години от най-хубавата 
си и толкова бързо отлитаща възраст, 
разработват сериозни теми, трудят се 
денонощно, лишават се от елементар-
ни житейски радости, водят оскъдно 
материално съществуване и въпреки 
всичко постигат сериозни успехи, за-
щитават отлични дисертации.

9. Какво бихте казали на хората, 
които все още се колебаят дали 
да се занимават с наука в Бълга-
рия?
Нека изберат да се занимават с това, 
което приляга на сърцето им. Било с 
наука, бизнес или нещо друго, но да 
бъдат полезни за обществото и  удо-
влетворени от своята работа.   

10. Какво, според Вас, трябва ко-
ренно да се промени в България 
спрямо науката?
На първо място бих отбелязал корен-
ната промяна на отношението на дър-
жавата към финансирането на науката 
като водещ в стратегията на ЕС отра-
съл на развитие. Рязкото намаляване 

на бюджета на БАН през последните 
5 години доведе до напускане на сто-
тици учени от Академията, което води 
след себе си до недопустим спад на 
качеството на провежданите изслед-
вания. На второ място бих подкрепил 
засилването на проектния принцип 
на финансиране, но с достатъчен фи-
нансов ресурс от страна на държавата. 
Спешно е наложително увеличаване 
на заплащането на българските учени 
и преподаватели, на основата на атес-
тация за индивидуалния принос и ка-
чество на образователния и научния 
продукт. И не на последно място-по-
масово участие на български учени в 
европейското и международно изсле-
дователско пространство за по-добра 
разпознаваемост на българската нау-
ка.  

11. Занимавали ли сте се с нещо 
извън научната работа?
Имаше един кратък период след за-
вършването на университета, когато 
трябваше да се мисли по-скоро за оце-
ляване в тежките години на началния 
преход. Именно тогава работих в сфе-
рата на туризма. Но не мога да кажа, 
че това са едни изгубени две години. 
Те също бяха полезни най-вече за 
придобиване на организаторски опит, 
който ми помага и до днес. Научната 
работа е основното ми призвание и не 
смятам да се разделям с нея. 
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