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За партриотарщината в историята на българската техника 

На 10 и 11 септември т.г. в Габрово се проведе национална научна 

конференция на тема „„Индустрия, технологии, иновации: 

историческият опит на българите и приносът на габровци”. Нейни 

организатори бяха Регионалният исторически музей – Габрово, 

Институтът за исторически  изследвания при Българската академия на 

науките и Министерството на културата. Участвах в нея с доклада „За 

патриотарщината в историята на българската техника”, но не дадох 

съгласие той да бъде публикуван в подготвяния престижен сборник с 

материалите от конференцията, т. к. категорично отказах да изпълня 

искането на нейните организатори литературата и бележките към доклада 

да бъдат разположени по любимия на мнозина историци начин чрез 

поместване на научния апарат на всяка страница под черта. Ще се 

въздържа да коментирам твърде измамното удобство на подобно 

разположение на литературата и бележките. Държа да отбележа друго. В 

такива случаи винаги си давам ясно сметка, че всяко издание прекрасно 

може да мине без писанието ми, но пък и моя милост може да преживее, 

колкото и невероятно това да се струва на съответната редакция, без една 

или друга престижна публикационна точка, заради която мнозина автори са 

склонни на какви ли не отстъпки.  

По-нататък прилагам без изменение текста на доклада. 

*  * *  

През 2007 г. русенският историк на техниката Атанас Колев обоснова, макар 

и накратко, съществени проблеми в историографията на българската наука и 

техника като: необходимостта от общ летопис на българската техника, 

извършването на местни и отраслови историко-технически изследвания и 

публикуването на съответни летописи, насочването на изследователите към 

редицата бели петна в историята на техниката като например историята на 

средновековната техника, трудности при изработването на обща 

периодизация на развитието на техниката в България. В тогавашния си 

доклад пред юбилейната научна сесия на Националния политехнически музей 

Ат. Колев подробно разгледа обаче проблема за русенските приоритети в 

българската наука и техника, засягайки при това редица методически въпроси 

на тяхното определяне и изтъквайки, че „Определянето на точни принципи и 

критерии за оценка на всички приоритети („местни, национални, а защо не и 



 2 

световни ” – И.А.) е може би първата задача, която трябва да се реши на 

национално ниво” [1, с. 15]. Междувременно продължава загърбването на 

тази важна задача и  мнозина автори тиражират в научната, учебната и 

популярната литература и особено в интернет всевъзможни недостоверни 

твърдения за нашенски приоритети в различни научно-технически 

направления.  

Целта на доклада е да насочи вниманието на историците към проблема 

за патриотарщината в историята на българската техника, като представи 

някои широко разпространени през последните години случаи в различни 

клонове на техниката. При това наблягам най-вече на необосновани 

претенции за наднационални български приноси, т. к. те злепоставят 

историографията на техниката в България извън страната ни, докато 

многобройните случаи на местна патриотарщина също подвеждат читателите, 

но все пак остават за домашно ползване. Изрично правя уговорката, че 

обикновено публикациите с патриотарски дух са пълни с какви ли не 

историко-технически грешки и неточности, от които тук поради 

зададения ограничен обем на докладите засягам много малка част.  

  

Николай Тошкович – изобретател на буталните пръстени (1857 г.) 

Николай Тошкович е първият българин притежател на патенти: през 1857 г. – 

съвместно с Франсоа Жерар, френски патент за бутало за парни машини, 

характеризиращо се с автоматично регулиране на натиска на буталните 

пръстени посредством комбинация от регулиращи радиални спирални 

пружини и направляващи оси, през 1859 г. – самостоятелен френски патент за 

„гребен винт с двойно действие” (днес –  противоположно въртящи се съосни 

гребни винтове). През 2006 г. публикувах критичен историографски преглед 

на дотогавашни публикации за живота и дейността му [2, с. 100-101], но 

появилите се междувременно сведения за него ясно показват, че повечето от 

авторите им не се интересуват от научни изследвания, а предпочитат да 

разпространяват фриволни твърдения. Най-безотговорните от тях са следните  

патриотарски измислици: 

- Н. Тошкович бил изобретил еластичните бутални пръстени, а „Благодарение 

на това изобретение впоследствие става възможно изобретяването на 

двигателите с вътрешно горене” [3]. Тази нашенска претенция е 

разпространена в интернет и на английски език [4]. Мнозина сънародници 



 3 

така са повярвали в нея, че тя вече се използва във викторини като въпрос 

„Кой е изобретателят на буталните пръстени” [5], макар че Н. Тошкович е 

роден приблизително по времето, когато буталните пръстени са изобретени, а 

той самият естествено не е имал претенция за създаването им;  

- Сдружението на преподавателите по история в България пък уверява, че 

„Българин спасява бъдещето на парните машини” [6]. Това е изфантазирано 

вероятно по широко известната и солидна на вид и по цена книга „1000 

причини да се гордеем, че сме българи”, в която статията за Н. Тошкович [7, 

с. 209] е образец за историко-техническа неграмотност [8].   

Твърдението, че Н. Тошкович „Благодарение на своите изобретения получава 

заслужено международно признание и известност” [7, с. 209] е в най-

буквалния смисъл безотговорна измислица, защото поне досега не е 

публикуван нито един случай поне   за известност извън българската общност 

по онова време, камо ли пък за международно признание. Нещо повече, Н. 

Тошкович и до днес не е известен дори в руската историография на техниката 

[11].  

 

Петър Берон – откривател на безжичните съобщения (1863 г.) 

През 2007 г. специалисти от Центъра по технологии на информационното 

общество при СУ „Св. Климент Охридски”, „Асоциация Телекомуникации” и 

департамента „Телекомуникации” при Нов български университет – София 

издадоха луксозната брошура „Д-р Петър Берон за радиото – преди да е 

патентовано”. Текстът с биографичните бележки за българския учен е 

отпечатан на български и английски език [13] и е разпространен в интернет 

[14]. Главната цел на авторите на това забележително историко-техническо 

творение е да убедят гражданите на Европейския съюз „да споделят нашата 

гордост в откривателството на един феномен – безжичните съобщения” 

(подч. И.А.) [13, с. 3]. Оставям настрана както факта, че безжичните 

съобщения са всъщност изобретени  (а не открити), така и някои биографични 

недоразумения (меко казано). Смехотворно е внушението, че през 1863 г. 

българин ПРЪВ в света предлага идеята за безжична електрическа 

комуникация. Според английска книга от 1901 г. за историята на безжичната 

телеграфия, идеята за този вид връзка е предложена от испанския физик 

Франсиско Салва още през 1795 г. в Кралската академия по медицина на 

Каталуния, а до 1863 г. са известни поне още осем проекта [15, с. 1-65]. 
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Авторът на книгата е запознат и с публикацията на П. Берон, но не я 

разглежда отделно, а с бележка под черта дава следната неласкава историко-

техническа оценка: „мъгляво описание, очевидно същото като на Хоуърт”  

[15, с. 65]. В действителност патентът на Джон Хоуърт от 15 (27) март 1862 г. 

е представен подробно и твърдението за мъглявост се отнася единствено 

за описанието на П. Берон, който не посочва източник [16, с. 936-944] и 

създава впечатление, че идеята е негова.  

През 2006 г. публикувах критичен историографски преглед на публикации 

относно  Бероновата идея за безжична електрическа връзка [2, с. 58-59]. Към 

тях тук отбелязвам само още две забележителни историко-технически 

измислици: 

- през 1997 г. в раздела „Телевизията” на университетски учебник  е 

спомената идеята на П. Берон и за по-сигурно авторите на учебника изрично 

уверяват, че още в неговия труд от 1864 г. (?) била публикувана „Идеята за 

предаване в пространството не само на писмена информация или глас, а и на 

образи” (подч. И.А.) [17, с. 70]; 

- от 2005 г. сайтът на Българското национално радио (БНР) твърди, че П. 

Берон „пише за електромагнитните вълни 30 години преди тяхното 

откриване” [18]. В оригиналния Беронов текст, който е на френски език, няма 

и намек нито за съществуването на електромагнитни вълни (безжичната 

връзка се осъществява, като за проводник се използват земята и морската 

вода), нито дори поне за някакво предусещане за предаване на образи. В 

сравнение с тази историко-техническа измислица досадна подробност е 

фактът, че П. Берон публикува описанието си през 1863 г., а не през 1864 г., 

както уверяват в споменатия учебник и сайта на БНР.  

Сборникът „1000 причини да се гордеем, че сме българи” внушава и  мита, 

като как Английското адмиралтейство поискало от П. Берон препоръки за 

противопожарното дело и неговата система „била приложена на английските 

кораби и действала безотказно”, а „От неговите трудове в тази област по-

късно се възползват френското и белгийското правителства” [7, с. 220]. Звучи 

като музика, стига да беше истина. Авторът на тази статия от сборника 

очевидно няма дори смътна представа за историята на Бероновата 

противопожарна система. Иначе щеше да знае, че истината е тъкмо в 

обратната посока – англичаните поискали да узнаят защо П. Берон се обръща 

към тях, а той отговорил „за да иска мнението им”. Нещо повече, българинът 
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не е контактувал с Английското адмиралтейство, а с Управлението на 

артилерията за флота и сухопътните войски, което дипломатично отказва да 

внедри противопожарната му система и му препоръчва да се обърне към 

други английски институции [2, с. 29]. Няма нито едно доказателство за 

евентуален интерес (камо ли за внедряване) от страна на правителствата на 

Белгия и Франция, истина е само това, че П. Берон публикува брошурата за 

своята противопожарна система в двете страни, съответно през 1851 и 1863 г.    

 

Атанас Тодоранов – „бащата на телевизията” (1902 г.) 

През 1994 г. Веселин Димитров обяви известния проект за „електрически 

далекоглед”, предложен през 1902 г. от русенския учител Атанас Тодоранов, 

за „изобретение” (?) и прие, че то „нарежда и българи сред предтечите на 

телевизията, на цветната телевизия” [19, с. 25-28]. Това необосновано 

твърдение беше прието безкритично от Димитър Мишев, който през 1996 г. 

без никакво изследване на ранната история на телевизията в света  се 

предовери, изтъквайки: „Напълно се съгласявам с написаното от проф. 

Веселин Димитров по този случай” [20, с. 33]. Две години по-късно (1998 г.) 

варненският вестник „Черноморие” помести на първата си страница 

материала „Българин е бащата на телевизията?” Този път автор на 

„сензационното съобщение” за проекта на А. Тодоранов от 1902 г. беше 

русенският училищен директор Минко Цочев [21]. През февруари 1999 г. 

Живодар Душков от Русе доукраси въпросната „сензация” и с уверението, че 

в края на декември 1902 г. дори „се извършва демонстрация на изобретения 

от Тодоранов уред” и, видите ли, тя била „успешна” [22]. Разпространяването 

на версията за Ат. Тодоранов като един от „предтечите на телевизията, нещо 

повече – на цветното телевизионно предаване”, продължава до наши дни [23], 

[24], разпространява се и от Виртуалния ретромузей на България [25].  В 

началото на 2012 г. РИМ-Русе помести в сайта си и „новината”, че на 31 

декември 1902 г.  Ат. Тодоранов „патентова първия „апарат за далечно 

виждане“, прототип на телевизора”. В това патриотарско твърдение досадна 

подробност е вече масовата практика в историческата литература да се 

загърбва уточняването на календарния стил. Същественото е, че нито на тази 

дата (н. ст. 13 ян. 1903 г.), нито по-късно русенският учител не е получавал 

патент. Още през 1998 г. обърнах внимание, че проектът му „дава основание 

да се приеме, че неговата конструкция е от механичен тип. Към 1902 г. обаче 
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проектите за механична телевизия, вкл. за цветна, не са световна новост” [21]. 

И до днес нито един специалист по история на телевизията не е изследвал 

задълбочено и критично проекта на Ат. Тодоранов и въз основа на 

сравнителен анализ с негови предшественици професионално да обоснове 

предлага ли той някаква техническа новост и дали тя по-късно е внедрена или 

остава без последствия като практически неприложима. В действителност на 

предложението му не е посветена нито една научна публикация ...[26]. 

 

Сотир Черкезов – изобретател на самолетния триколесник с носово 

колело (1912 г.). 

На 20 януари 2012 г. в София тържествено отбелязаха „100 години от полета 

на първия български самолет”, като основание за честването беше самолетът-

биплан „Княз Борис Търновски”, построен от Сотир Черкезов и изпитан от 

него на 20 януари (2 февруари) 1912 г. в Петербург. По този повод в медиите 

и интернет бяха тиражирани редица грешни и неточни сведения за ранната му 

авиационна дейност, за които особена „заслуга” има дългогодишната 

великотърновска музейна уредничка Невяна Бъчварова. От тях за краткост ще 

спомена само твърдението, че  С. Черкезов за пръв път в историята на 

световната авиация бил създал триколесника с носово колело. Той обаче 

почтено признава, че е взаимствал от конструкциите на Райт, Фарман и 

Къртис. На  26 януари  2012 г. публикувах снимка на оригиналната 

конструкция на Глен Къртис от 1909 г. и всеки читател, включително и Н. 

Бъчварова, може да се увери, че този самолет има триколесник с носово 

колело. При това в прегледаната историко-авиационна литература не срещнах 

твърдение, че американският авиоконструктор пръв в света изобретява този 

тип колесник, което подсказва, че той може би е въведен още по-рано [28], 

[29]. 

 

Инж. Никола Димков – автор на идеята и устава на ООН (1918 г.). 

Омайната версия, че инж. Никола Димков (1859-1937 г.)  бил 

„първовдъхновителят [...] на днешната световна организация за мир и 

сигурност” [30], сиреч на ООН, е известна от близо четири десетилетия, но 

особено агресивно се разпространява от няколко години в интернет. Тя и 

многобройните биографични съчинителства за нейния автор са образец за 

наивитет при ползването на родови спомени и букварен пример за 
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безотговорност към историографията на техниката, заслужават отделно 

представяне, но тук ще засегна само три особено драстични примера: 

- през 2008 г. сборникът „1000 причини да се гордеем...” съвсем сериозно 

увери читателите си, че „Идеите, развити в книгата „Звезда на съгласието” 

(1916) служат на американския президент Уилсън за формулирането на 

неговите 14 точки за омиротворяване на света и полагане основите на 

Обществото на народите” [7, с. 200]; 

- през октомври 2009 г. Правно-историческият факултет на Югозападния  

университет в Благоевград организира тържествено честване на 150-

годишнината на инж. Н. Димков, по време на което лично деканът на 

факултета проф. Софка Матеева изнася доклад, в който уверява, че „чрез 

книгата си „Звезда на съгласието” през 1916 г. той пръв дава идеята за 

създаване на световна организация за мир и сигурност, а принципите, 

които предлага, залягат в основата на бъдещата ООН” (подч. И.А.) [31]; 

- пак през 2009 г. се появи сайтът „инж. Никола Димков” [32], който 

междувременно има изключителен „принос” за разпространяването на 

всевъзможни грешни и неточни твърдения за живота и делото на видния 

български технически деец [31], [33], [34], [35], [36].  

В действителност досега по тази нашенска претенция няма нито една 

НАУЧНА публикация, а се тиражират единствено псевдонаучни и 

пропагандни съчинителства. През 2012 г. въз основа на критичен 

сравнителен анализ обосновах нейната несъстоятелност и затова сега 

отбелязвам само два примера за редицата неясноти, грешки и противоречия: 

- проф. С. Матеева и др. автори уверяват, че първото издание на книгата 

„Звезда на съгласието” от Н. Димков се било появило през 1916 г., но 

положително никога не са го виждали. През 1931 г. проф. А. Балан съобщава, 

че е прочел машинописен текст и само предполага, че той „ще да представя 

първото издание на съчинението”, но това не означава нищо определено за 

вида на изданието. Ако все пак е публикувано, в каква форма (книга или на 

части в цариградски вестник) и най-вече - КОГА? От близо четвърт век в 

Държавен архив – Благоевград, във фонда „Инженер Никола Димков”, се 

съхранява ксерографно копие на машинописния текст на първото издание 

на книгата на френски език и то е от 1917 г.  Странно, но ръководството на 

ДА-Благоевград комай не желае да публикува този изключително важен 

документ, а вместо него предлага в сайта си отдавна известното второ 
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издание на книгата от края на 1918 г., макар че то не може да служи дори за 

формално доказателство, че американският президент Т. Уилсън е взаимствал 

нещо от книгата на българина, защото той (Т. У.) обявява прочутите си 14 

точки на 8 януари 1918 г., т. е. близо 9 месеца по-рано; 

- нито един димковед досега не е правил  дори що-годе някакъв опит за 

сравнителен анализ на редицата известни в чуждестранната литература 

подобни проекти, появили се преди книгата на Н. Димков, за да обоснове в 

какво всъщност се състои новото, което той предлага [34]. 

Н. Димков има съществен наднационален технически принос, който 

подробно обосновах през 2006 г. [2, с. 159-183], но той очевидно не 

представлява интерес за нароилите се патриотарстващи димковеди, макар че 

през 2012 г. публикувах в интернет нови първоизточници, доказващи 

изобретения от него радиален плъзгащ лагер с течно триене, предназначен 

най-вече за тежко натоварени корабни парни машини [36], [37]. 

 

Асен Йорданов – изобретател на снегорина (20-те години на ХХ в.)  

Още през 1987 г. в историко-авиационната литература се появява версията, че 

в началото на 20-те години на ХХ в. в Ню Йорк на българския 

авиоконструктор Асен Йорданов „му дошло наум да постави пред един 

камион това, което днес е снегорин” [38, с. 86]. През последните години 

митът, че българин бил изобретил снегорина, е толкова разпространен в 

литературата [7], [39, с. 23], [40], телевизията [41] и интернет [42], [43] и др., 

че неговите привърженици приемат това очевидно за неоспорима истина и 

никой досега не е публикувал никакво историко-техническо 

доказателство, въпреки че в българската историко-техническа литература и 

до днес няма нито една публикация за историята на снегорина. Тази тема 

изисква отделно проучване и представяне, но тук отбелязвам някои по-важни 

факти за периода до началото на 20-те години на ХХ в.: 

- най-ранните известни патенти за снегорини са издадени в САЩ още през 

1840 г. [44] и към началото на ХХ в. тези машини  са добре известни от двете 

страни на Атлантическия океан; 

- в българската литература сведения за снегорините, включително 

илюстрация на роторен снегорин за почистване на жп линии, се появяват още 

през 1892 г. [45]. 

 



 9 

Инж. Владимир Шопов – създател на аеродинамичната форма на 

автомобила (1932 г.) 

Съблазнителната версия, че българин пръв дал на света автомобила с 

аеродинамична форма, е пусната в обръщение през 1957 г. и близо четири 

десетилетия се ползваше с изключителна популярност в българската 

литература за история на автомобила. През 1994 г. за пръв път публикувах 

неизвестни дотогава сведения за проекта на инж. Вл. Шопов в немското 

списание „Моторкритик” от 1932 г. и изтъкнах, че аеродинамичният 

автомобил е предложен далеч-далеч преди това, българският инженер 

положително отлично е познавал своите предшественици и не е имал 

претенция за приоритет [46]. Междувременно в солидно изследване на 

историята на автомобила в България беше възприета трезва оценка на тази 

публикация [47, с. 258], но от няколко години (особено в интернет) отново се 

разпространява въпросната версия [48]. Неприятно впечатление прави 

фактът, че на биенале на българския дизайн, организирано през октомври 

2011 г., доц. Димитър Добревски от Националната художествена академия 

също популяризира позабравените вече пропагандни внушения, 

противоречащи на доказани отдавна факти за публикацията на инж. Вл. 

Шопов. За какво по-точно става дума? 

Твърди се, че през 1932 г., когато сп. „Моторкритик” помества статията на 

инж. Вл. Шопов, редакцията била до такава степен учудена от предложението 

му, че се видяла принудена да помести следната уводна бележка: 

„Поместваме чертежите на аеродинамичен автомобил и с това даваме 

възможност да се повдигне (подч. И.А.) дискусия, в случай че биха се 

оказали неприемливи в някои отношения”. В действителност обаче точният 

превод на редакционната бележка гласи: „Даваме възможност на 

изпращачите на проекти за аеродинамични автомобили да вземат участие 

(подч. И.А.) в дискусията и тогава, когато в някои отношения техните 

предложения изглеждат без предимства”. Очевидно към 1932 г. 

аеродинамичната форма на автомобила изобщо не е новост, а това съвсем 

ясно личи от началото на статията на инж. Вл. Шопов: „Досегашните 

изследвания и проучвания на аеродинамичните институти намериха и 

посочиха желателния път, по който чрез обтекаема форма на конструкцията 

на едно превозно средство въздушното съпротивление може да бъде сведено 

до минимум” [46]. 
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Представените тук седем случая на напълно необосновани претенции за 

български приноси са в различни направления на историята на техниката: 

парна енергетика, безжична телеграфия, телевизия, авиация, обществена 

дейност на изобретател, пътна техника и автомобил. Те свидетелстват, че 

става дума за сравнително широко разпространено в историографията 

на българската техника нелицеприятно явление. Каквито и да са 

причините за него, то злепоставя българската наука пред чуждестранната 

научна общност и пред почитателите на историята на техниката извън 

страната. Българските историци и популяризатори на техниката могат да 

доказват родолюбието си преди всичко със  задълбочени изследвания, а не с 

повърхностни съчинителства, които може и да галят изтерзаното национално 

самочувствие на  комплексирани сънародници, но обикновено изопачават 

историята на българската техника.  
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доклада засягам съвсем малка част. За пример предлагам „бисерите” в 
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