
Астрономическият екип на Шуменския университет 

получи колективната награда на Шумен 

за Академичен научно-изследователски колектив 

по повод откриването на Астрономическата обсерватория 
 

Номинацията за тази награда е издигната от Катедра Физика и астрономия на ШУ 

през месец февруари. Тя е подкрепена последователно от Факултета по природни науки 

и Академическия съвет на Шуменския университет.  

Писма в подкрепа на номинацията бяха получени от: Съюза на астрономите в 

България и Института по Астрономия на БАН. 

Предложението за номинацията е откриването на Астрономическата 

обсерватория, за което астрономическият екип има огромен принос, подкрепян във 

всяка стъпка от Ръководството на Шуменския университет.  

Кратката история на този учебен и научно-изследователски комплекс има 2 важни 

момента: 

1. Закупуването на професионалното оборудване за астрономически 

наблюдения, а именно 40-см телескоп, 25-см телескоп и детектори към тях, се 

осъществи чрез проект на астрономическия екип, финансиран от Фонд Научни 

изследвания на МОН в периода 2009-2011 г.  

2. Построяването на сграда за Астрономическата обсерватория на Шуменско 

плато стана възможно през 2015 г., благодарение на проект на Природен парк 

"Шуменско плато” по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". 

Следователно Шуменската астрономическа обсерватория е изградена и 

оборудвана изцяло за сметка на финансиране на проекти.  

Обсерваторията бе открита официално през май 2016 г., но оттогава започна 

сериозната работа на екипа по пускането в действие на астрономическото оборудване. 

Причината за това продължително тестване е голямата и уникална цел: реализирането 

на дистанционни наблюдения. За достигането на тази голяма цел екипът отново разчита 

на средства от голям национален проект, който спечели в края на 2016 г. Но всичко 

това не би могло да се случи без инициативността, труда, инвестираното време, 

ерудицията и многото безсънни нощи на членовете на екипа.  

От началото на 2017 г., благодарение съдействието на Ръководството на 

Шуменски университет, обсерваторията отвори врати за регулярни дневни и нощни 

приеми на посетители. Астрономическият екип полага усилия за превръщането на 

Астрономическата обсерватория в първата, която предоставя възможност на ученици 

от България да получават собствен наблюдателен материал.  

Като признание за постиженията на астрономическия екип за изграждането на 

Астрономическата обсерватория Общинският съвет взема решение за присъждане на 

наградата на Шумен за научно-изследователски екип за 2017 г. 

Наградата бе връчена от Кмета на Община Шумен г-н Л. Христов на 

тържеството по случай Празника на славянската писменост.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


