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Проф. дтн
Людмил Дренчев:
Има ли ясно
дефиниран
проблем, ще
намерим решение
Prof. Lyudmil
Drenchev, PhD:
If There Is a Clearly
Defined Problem,
We Will Find a
Solution
Новите технологии изискват нови материали. Институтът по
металознание има потенциал и очакваме индустрията да го използва
New technologies require new materials. The Institute of Metal
Science has potential and we expect the industry to use it
Яна Колева

П

роф. Дренчев, имате добро сътрудничество
с Китай. На какъв етап е то?
- От около 13 години имаме контакти с
Вътрешномонголския институт за изследване
на метални материали в Нинбо, Китай. По тяхна инициатива учредихме Българо-китайски център за трансфер на технологии. В момента се строи специален комплекс и скоро офисът на нашия център ще се пренесе в
него, като от китайска страна изцяло поемат издръжката му.
- Осъществихте ли трансфер на ваши техноло-
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Yana Koleva

P

rof. Drenchev, you have a good cooperation
with China. At what stage is this cooperation?
For about 13 years now, we have kept in
touch with the Inner Mongolian Metal Materials
Research Institute in Ningbo, China. On their initiative,
we established a Bulgarian-Chinese Technology Transfer
Centre. A special complex is currently under construction,
and soon the office of our centre will be relocated there,
being fully supported by our Chinese partners.
- Have you transferred any of your technologies?

гии?
Проф. дтн Людмил Дренчев е
- Yes. They all have been
- Да. Всички те са разработени от наши
директор на Института по
developed by our colleagues.
колеги. Продажбата на тези технологии не ни
Selling these technologies
металознание, съоръжения
лишава от права върху тях, макар да са без паdoes not deprive us of any
и
технологии
с
Център
по
тент. Преди години внедрихме наша технолоrights on them, even though
хидрои
аеродинамика
„Акад.
гия за производство на композитни бутала за
they have no patent. Years ago,
Ангел Балевски“ при БАН
двигатели с вътрешно горене. Те са високотехwe deployed our technology in
нологични с изключителни функционални харакthe production of composite
теристики. Китайците я доразвиха и надградиProf. Lyudmil Drenchev, PhD,
pistons for internal combustion
ха и многократно са си върнали инвестицията.
is the Director of the Institute
engines. They are high-tech
- Гордост на вашия институт е техноwith exceptional functional
of Metal Science, Equipment
логията за леене с газово противоналягане,
characteristics. The Chinese
and
Technologies
“Acad.
Angel
разработена от акад. Ангел Балевски. Успя
developed and upgraded them
Balevski”
with
Hydroand
ли България да извлече финансова изгода от
further, and have recovered the
Aerodynamics Centre at the
нея?
investment by multiple times.
Bulgarian Academy of Sciences
- Това е единствената българска техноло- Your Institute is proud
гия с такова голямо международно признание.
of the gas counter-pressure
Тя е продаваема, но българската държава за
casting technology developed by Acad. Angel Balevski.
голямо съжаление не успя да се възползва от това и
Has Bulgaria been able to profit from it?
дори патентът не се поддържа. В момента единствено
- This is the only Bulgarian technology with such a great
частни фирми печелят от нея. В последните години заinternational recognition. It sells well, but unfortunately, the
водите на Фолксваген приемат за първично вграждане
Bulgarian state failed to take advantage of it and even the
в автомобилите си от висок клас носачи, произведени
patent is not asserted. Currently, only private companies
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само по този метод, тъй като той позволява високо
качество без компромис, на относително ниска цена.
- Излиза, че в България знанието е най-евтината
стока…
- Ако изобщо е стока. Имам усещането, че в ценностната система на обществото ни то е на много
заден план.
- Къде ви убива обувката?
- В България няма голям интерес към продукта, който се създава в БАН. Интелектуалните достижения не
се ценят подобаващо.
- Щом няма бизнес интерес, защо съществувате?
- Бизнес интерес има, но е слаб. Пък и естеството на бизнеса у нас е такова, че изследванията и
иновациите не са от жизненоважно значение за него.
Специално нашият институт поддържа дългогодишно
сътрудничество с големи и малки индустриални партньори – сред тях са АЕЦ „Козлодуй“, „Алуком“, „Илинден“
в Плевен, „Дружба“ в Разград. Сега институтът ни работи по удължаване срока на експлоатация на пети и
шести блок на АЕЦ „Козлодуй“. Изключително важна и
отговорна задача. Няма държава, която да е постигнала
напредък, без да е използвала творческия потенциал на
народа си. Няма! Освен това не всичко е бизнес. Нека не
забравяме, че БАН е и духовен център.
- 150-годишнината на БАН показа, че в институтите на Академията е концентриран много научен
потенциал и много знание. Какво да прави България
с него във време, в което именно знанието дава
конкурентното предимство?
- Да, Академията доказано е най-големият научен и
духовен център в България. Обществото ни в лицето
на държавата трябва да създаде условия за използването на огромния й потенциал. Това не е бърз процес,
но без него сме обречени. Без образование и наука ще
живеем като аборигени. А и бездуховните общества нямат дълъг живот.
- Идват ли хора от бизнеса при вас, дават ли ви
поръчки?
- Да, макар и не толкова често, колкото би ни се искало. В момента закупуваме съвременна изследователска апаратура в рамките на проект за създаване на
Център за върхови постижения. С новото оборудване
ще разширим съществено иновативния си потенциал.
- Виждате ли „светлина в тунела“?
- Да, иначе нямаше да съм тук, на тази позиция. Резултатите от нашите изследвания и предлаганите от
нас иновативни решения се радват на интерес в чужбина и у нас. Напоследък се отделят все повече средства
за научни изследвания. Ние имаме достъп до европейски
средства и контакти с водещи научни институции. В
България съществуват чудесни млади хора с научен потенциал. Просто ние трябва да намерим ефективния
начин да използваме всичко това. Убеден съм, че сме в
състояние да го направим.
- В ерата на Индустрия 4.0 каква е вашата мечта
за използването на знанието, което създавате?
- Иска ми се да създадем привлекателни условия за
научни изследвания и нови разработки. Учените не бива
да чувстват ограничения. Голямо постижение за мен
лично ще е, ако успея да внуша на младите хора: Ти можеш всичко!
- Какво ще промени използването на знанията?
- Животът се променя пред очите ни. Дискусионен е
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benefit from it. In recent years, the Volkswagen plants have
adopted girders for the initial incorporation into their highclass vehicles produced only by this method, as it allows
high quality without compromise, at a relatively low cost.
- It turns out that knowledge is the cheapest
commodity in Bulgaria...
- If it is a commodity at all. I have the feeling that in
the value system of our society, it is very much in the
background.
- What is the most difficult thing for you?
- In Bulgaria, there is not much of an interest in products
that are being created in BAS. Intellectual achievements
are not appreciated as they should be.
- If there is no business interest, why do you exist?
- There is business interest, but it is small. And the
character of the business sector here is such that
research and innovation are not vital for it. Our Institute in
particular maintains long-term cooperation with large and
small industrial partners; among them are Kozloduy NPP,
Alukom, Ilinden in Pleven, Druzhba in Razgrad. Currently,
the Institute is working on extending the life of the fifth
and sixth units of Kozloduy NPP. An extremely important
and responsible task. There is no country that has made
progress without harnessing the creative potential of its
people. No such country exists! Besides, business is not
everything. Let us not forget that BAS is also a spiritual
centre.
- The 150th anniversary of the Bulgarian Academy of
Sciences showed that a lot of scientific potential and a
lot of knowledge are concentrated in the institutes of
the Academy. What should Bulgaria do with it at a time
when knowledge gives competitive advantage?
- Yes, the Academy has proven to be the largest scientific
and spiritual centre in Bulgaria. Our state-based society
must create the conditions for harnessing its enormous
potential. This is not a quick process, but without it, we are
doomed. Without education and science, we will live as
aborigines. And spiritless societies do not have a long life.
- Do business people come to you; do they give you
any tasks?
- Yes, though not as often as we would like it to. We are
currently purchasing state-of-the-art research equipment
as part of a project to create a Centre of Excellence.
With the new equipment, we will significantly expand our
innovative potential.
- Do you see the light at the end of the tunnel?
- Yes, otherwise I wouldn’t be here, at this position.
The results of our research and the innovative solutions
we offer gain interest abroad and in Bulgaria. Recently,
more and more funds are provided for research. We have
access to European funding and contacts with leading
scientific institutions. There are wonderful young people
with scientific potential in Bulgaria. We just have to find
an effective way to use all of this. I am convinced that we
can do it.
- In the age of Industry 4.0, what is your dream of
using the knowledge you create?
- I would like to create attractive conditions for
research and new developments. Scientists should not feel
restricted. It will be a great achievement for me personally
to inspire young people that: You can do anything!
- What will the use of knowledge change?
- Life is changing before our eyes. The question is
whether the changes that bring about knowledge are “good”.

въпросът доколко промените, които
раждат знанието, са „добри“. И все
пак, използвайки знанието, можем да
създадем живот, който да носи удовлетворение на повече хора. В ерата
на Индустрия 4.0 благодарение на
научните постижения все по-бързо
се върви към интеграция между човека и машината.
- Защо в това време ни е нужно
металознанието?
- Пред съвременното общество
стоят за решаване множество
проблеми - екологични, медицински,
инженерни, социални. Всичко това
изисква нови знания от всякакво естество и в частност в областта
на металознанието. Новите технологии изискват нови материали.
Създаването на конкретно изделие
от нов материал е нещо сложно и изисква специфична компетентност,
създавана с години.
- Кого каните като партньор?
- Хубаво е да работим съвместно с индустрията. Можем да сме си
взаимно полезни. Има ли ясно дефиниран проблем, който е от нашата
компетентност, ще намерим решение. Наши партньори са също така
университетите и други изследователски институции не само у нас, но
и в чужбина.

Still, by using knowledge, we can
create a life that brings satisfaction to
more people. In the age of Industry
4.0, thanks to scientific advances,
we are approaching the integration
between human and machine more
and more quickly.
- Why do we need metal science
at this time?
- There are many problems
before our contemporary society –
environmental, medical, engineering,
and social. All of them require new
knowledge of all kinds, in particular
in the field of metal science. New
technologies require new materials.
Creating a specific article of a new
material is complicated and requires
certain expertise built over the years.
- Who do you invite as your
partner?
- It’s good to work with the industry.
We can be mutually beneficial. If
there is a clearly defined problem
that is within our competence, we
will find a solution. Our partners are
also universities and other research
institutions not only in Bulgaria but
also abroad.
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Красимир Свраков

Krasimir Svrakov
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