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Проекти в област „Хуманитарни науки“ 

 

Тема на проект: „Влияние на античната култура върху Богородичната иконография“ 

Автор: Илия Калоджеро Курто Пелле, ученик от 11А клас на НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, гр. 

София; e-mail: ilia_curtopelle@abv.bg 

Научен ръководител: Веселина Вачкова, учител в НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, гр. София; e-

mail: v.vachkova@gmail.com 

 

Резюме 

Изследването е в сферата на културологията. Проектът разглежда два типа изображения на 

Божията майка – първият включва изображения на Богородица сама или с Младенеца („Оранта“, 

„Одигитрия“, „Небесна царица“ и др.), а вторият включва сцените от живота и („Рождество 

Богородично“, „Благовещение“, „Възнесение Богородично“ и пр.). В разработката се посочват 

античните образци, които са повлияли на начините на представяне на Дева Мария, и се дискутират 

редица символи, които са били заимствани от античната култура в християнските изображения. 

Някои от основните влияния върху иконографията на Богородица произлизат от фрески, мозайки и 

статуи, изобразяващи богове, между които най-важни са Изида, Атина Палада, Юнона, Персефона, 

Кибела, Ерос и др. Влияние върху сцените от живота на Божията майка оказват най-вече античните 

Велики богини-майки и многобройните истории за богини, които са загубили синове или съпрузи, 

които впоследствие възкръсват. Приносът на автора се изразява в откриването и събирането на 

влиянията, описани в есето, от различни източници (Р. Менар, Л. Успенски, В. Вачкова и др.), както и 

от собствени наблюдения. Освен това, са посочени редица хипотези, които биха станали обект на 

бъдеща работа, в която да се дискутират и античните влияния върху иконографията на Иисус 

Христос, Св. Йоан Кръстител, Св. Христофор и много други светци.  

Project Title: The influence of ancient culture on the iconography of the Virgin Mary 

(Summary) 

 This culturological essay examines the two groups of images which depict the Virgin Mary – the first 

includes the icons and paintings where Mary is panted alone or holding the infant Christ (“Orant”, “Queen of 

Heaven”, “Hodegetria”, etc.), while the second group is composed of scenes from her life (“The Birth of Mary”, 

“The Annunciation”, “The Ascension of Mary”, etc.). This work continues with an examination of the ancient 

prototypes and symbols, which have influenced the depictions of the Virgin. Some of the main figures that 
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have shaped the way we perceive and depict the Holy Virgin Mary are the ancient mother-deities, such as Isis, 

Athena, Juno, Cybele and many others, as well as other goddesses, which have as husbands or sons dying-and-

rising gods. The author has not only gathered these influences from different books and works of other 

writers (such as L. Uspenskiy, V. Vachkova and R. Menar) and from a detailed comparative analysis, but also 

has expressed a number of hypothesis that could become the basis of a future work, where the depictions of 

St. John the Baptist, Jesus Christ, St. Christopher and many others will be analyzed. 

 

Тема на проект: „Иван Хадживълков- забравеният дарител на Добрич“ 

Автор: Стефани Mаринова, 10 клас, Частна Професионална Гимназия по Туризъм и Предприемачество 

/ЧПГТП/„Райко Цонев“, гр. Добрич; e-mail: stefy_pm1@abv.bg 

Научен ръководител: Саша Василева, учител по история и цивилизация в ЧПГТП и СУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“, e-mail: siluana@abv.bg 

 

Резюме 

Проектът е в сферата на историята и краезнанието и разглежда живота и делото на Иван 

Хадживълков. Това е личност, имаща изключителен принос през епохата на Възраждането и 

началото на следосвобожденската действителност в Добрич. За съжаление, времето е обвило в 

забрава един от най-големите дарители и добротворци в родния край. Ето защо целта на 

краеведските усилия е свързана с желанието да се възстанови спомена за него, за дарителската му 

дейност, за приноса му за развитие на просветата, включването му в борбата за църковна 

самостоятелност през Възраждането и подпомагането на българските революционери в борбата за 

политическо освобождение на България от османска власт.  

В проекта накратко се разглеждат краеведските усилия и хората, които дадоха ценна информация, 

както и институциите, които помогнаха. Проектът представя живота и делата на видния 

възрожденец, дарител, деец на църковно-националните и революционни борби на българите през 

Възраждането и достойното продължаване на делото му от неговите наследници.  

Чрез подреждането на изложба от снимки и документи, изработването на мултимедиен продукт и 

представянето на краеведските усилия на добричката общественост, очаквам да възкреся спомена за 

Иван Хадживълков - благодетелят на Добрич. 
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Project Title: Ivan Hadjivalkov – the Forgotten Philanthropist of Dobrich 

The project herein studies the life and deeds of Ivan Hadjivalkov. He had a tremendous impact during 

the Bulgarian Revival and the initial period after the liberation of the author’s native town, Dobrich. 

Unfortunately time has cast a shroud of oblivion over one of the most renowned well-doers of this town. 

Therefore, the goal of the author’s research is an effort to commemorate Hadjivalkov’s image and 

philanthropy. Other highlights of the project are Hadjivalkov’s contributions to the education in Dobrich, his 

involvement in the cause of religious autonomy during the National Revival, and last but not least: his help for 

the Bulgarian revolutionaries in their political struggle against the Ottoman rule.    

The author introduces the people and institutions she has approached in the process of collecting 

valuable facts. Furthermore, she reviews the life and feats of this outstanding enlightener and Bulgarian 

religious revivalist, as well as the propagation of his heritage by his followers. 

By arranging an exhibition of historic evidence, developing a multimedia product, and presenting her 

research to the local community, the author Stephanie Marinova aims at reminiscing about Ivan Hadvivalkov - 

the benefactor of Dobrich. 

 

Тема на проект: „Женската ченгенска носия като културен знак“ 

Авторски екип: Емил Неделчев, Весела Тодорова, Мая Рулинска, Михаела Парталозова, Ния Козлева, 

Радина Арабаджиева, ученици в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства 

„Константин Преславски“, гр. Варна 

Научни ръководители: Елеонора Николова, Марияна Момчева, Аела Николова 

За контакти: Елеонора Николова; e-mail: nikolova_el@abv.bg 

Резюме 

 Проектът е в научна област етнология и е създаден чрез анализ на емпирични данни от 

архива на Училищния проект за научна експедиция „Аспарухово – бъдеще за фолклорния свят“ на 

Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. Той 

задълбочава изследването на участниците в проекта, осъществено в рамките на Осмата експедиция, 

проведена през юли 2016 година в село Аспарухово (със старо име Ченге), община Дългопол. 

 Основна тема на проекта е същността на най-устойчивия знак на културна памет в селото – 

женската носия. Фокус на изследването са шевиците, разположени върху две от основните ѝ части – 

ризата и чукмана. Тяхното наблюдение и анализ се прави чрез детайлно описание на знаковата им 
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образност и тълкуване на символното ѝ значение. Така се прочита културният код от характерните за 

ченгени ценности и представи. 

 Цел на проекта е да покаже традиционната дреха като културен идентификационен знак на 

аспаруховската фолклорна култура и да изясни онаследяването му като част от механизма за нейната 

устойчивост. 

 Принос на авторите е направената първа описателна характеристика на материалната 

ченгенска култура чрез най-добре запазения ѝ обект – женската носия. Така е представено и ново 

съществено доказателство за нейната автентичност. 

 

Project Title:  The Cultural Significance of Female Traditional Clothing 

from the Chenge Region 

Abstract 

 Present research is part of the study field of Еthnology and has been developed through analysis of 

empirical data, retrieved from the archive of the “Asparuhovo – Future for the Folklore World” project as part 

of a student expedition of the Konstantin Preslavski National High School for Humanities and Arts in Varna. 

It complements the research findings of project participants in the July 2016 Eight Folklore Expedition in the 

village of Asparuhovo (old name Chenge), Dalgopol Municipality.   

 The main topic of the study is the essence of the female traditional clothing (“nosia”) as the most 

sustainable cultural symbol of collective memory in the village. Focal point of the research is the “shevica” 

ornamentation on its two main parts – the shirt (“riza”) and the pinafore (“chukman”). The observational 

analysis of their features has been carried out through a detailed description of sign imagery and 

interpretations of symbolic meaning. The method allows for a decryption of the cultural code of Chenge 

natives, used for preserving their characteristic values and beliefs.  

 The aim of the research is to uncover the function of traditional clothing as a cultural identification 

language of Asparuhovo’s rich folklore, as well as to clarify its inheritance as part of a sustainable cultural 

mechanism.  

 The authors’ contribution is the first descriptive characteristics of the material culture of Chenge 

found in its best-preserved element – the female nosia, which provides substantial new evidence for its 

authenticity. 

 



 

Научна област: Информатика и информационни технологии с приложен характер 

 

Тема на проект: “Определяне на хаплотипа на структурните варианти в геномите на индивиди” 

 

Автор: Ванеса Любенова Гецева, 12 клас ПМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен; e-mail: 

vanessalubenova@gmail.com 

Научен ръководител: Валерия Цанкова Станева, MIT 

 

 Резюме 

 

Геномиката се занимава с изследването на гените в различни организми. Тя е важна част от 

биоинформатиката и е в основата на развитието на технологиите за секвениране, както и на 

провеждането на експерименти с реални човешки геноми. Поради диплоидност в човешкия геном, 

определянето на произхода на неговите варианти, се оказва важен проблем за изследване. 

Настоящата разработка е насочена именно към проблема за определяне на хаплотипа на 

структурните варианти в даден организъм. Разработен е визуализатор, изобразяващ кръстосванията 

между отделните хромозоми в организъм, породени от наличието на структурни варианти. Описание 

на визуализатора, както и примери за изведени резултати, са представени във финалната част от 

разработката. 

 

 

Project Title: Haplotype phasing of structural variants in genomes of individuals 

 

Abstract 

 

Genomics deals with the study of genes in different organisms. It is an important part of bioinformatics and is 

the basis for the development of technologies for both sequencing and conducting experiments with real 

human genomes. Due to diploidy in the human genome, determining the origin of its variants turns out to be 

an important issue for research. The current project is directed exactly to the problem of haplotype phasing of 

the structural variations within an organism. A viewer depicting the crossing between the separate 



chromosomes in an organism due to the presence of structural variants has been developed. A description of 

the viewer as well as examples of the displayed results are presented in the final part of the project.  

Тема на проект: „Система за мониторинг на средата“ 

Автор: Петко Стоянов, ученик от 12 клас в Професионална гимназия по компютърни технологии и 

системи, гр. Правец, e-mail: petko12223@gmail.com 

Научен ръководител: инж. Георги Стоянов, e-mail: gstoyanov@esmis.government.bg 

 Резюме 

Разглежда се възможността за използване на Arduino Uno R3 и Raspberry Pi 3 B за създаването на 

системи за работа с отдалечени устройства. Създадените устройства работят като Web–клиент и Web–

сървър, които не само изобразяват графическа информация, но изпълняват и управляващи функции. 

Направено е сравнение на функционалните възможности и на двете устройства: Web-клиента и Web-

сървъра. Първото е създадено на базата на микроконтролера Arduino Uno R3 (ATmega328), и 

библиотеки на програмната среда Arduino Ethernet Shield W5100 и сензори. Другото – на базата 

Raspberry Pi 3 B, операционната система Raspbian, Apache, PHP и MySQL Web-server върху SD картата 

памет. Показани са преимуществата при използване на контролера за създаването на мрежови 

устройства. Споменати са също така и техните недостатъци. Описани са основните методи и 

програмни средства за разработката на сайта. Разгледани са основните въпроси и проблеми при 

разработката и създаването на Web-сайта. 

 Ключови думи: Arduino Uno R3, Raspberry Pi3B, Raspbian, Apache, PHP, MySQL Web-server, 

микроконтролер, контроллер Ethernet Shield W5100, Web–сървър, Web-сайт, шина SPI, сензори. 

 

Project Title: A system for monitoring of the environment 

Abstract 

The possibility of using Arduino Uno R3 and Raspberry Pi3B project for the creation of control remote devices. 

Created an electronic device works like a Web-server, which not only displays text and graphics, but also 

serves as a control. A comparison of the functional capabilities of the two types of Web-client and Web-server. 

One is based on a microcontroller Arduino Uno R3 (ATmega328), the network controller libraries, software 

environment Arduino Ethernet Shield W5100 and sensors. Another - Raspberry Pi3B, the operation system 

Raspbian, Apache, PHP and MySQL Web-server with built-in SD memory. A significant advantage of using 

both of the controllers to create network devices. Also indicated its shortcomings. The main methods and 

software development sites. The main issues and challenges in the design and creation of web-site. 
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Keywords: Arduino Uno R3, Raspberry Pi3B, Raspbian, Apache, PHP and MySQL, Web-server, a 

microcontroller, controller Ethernet Shield W5100, Web-server, Web-sait, bus SPI, sensors. 

 

Тема на проект: “Rainbot: Използване на машинно самообучение за формулиране на точна 

прогноза за времето” 

Автор: Стоян Бинев; email: me@stoyanbinev.com 

Под техническото ръководство на Виктор Даков, email: viktordakov97@gmail.com 

Резюме 

Големината на световната мрежа ни е позволила да натрупаме такова количество информация, 

каквото никога досега. Но самата големина на тази информация ни е донесла проблеми, които от своя 

страна изискват формация и категоризация на информацията. 

С този проект имаме за цел да създадем най-голямата база данни от синоптични данни за България. 

Докато информацията за времето никога не е била малко, дистрибуцията към потребителите и 

незачитането на по-малките населени места и сектори на градовете са основните проблеми. 

Също така целим да предоставим точна прогноза за времето с помощта на алгоритми за машинно 

самообучение. С помощта на изкуствена невронна мрежа имаме възможността да предскажем с 

голяма точност времето за даден момент, базирайки се на данните от различни източници, както и от 

исторически такива.  

 

 

Project Title:  Rainbot: Use of Machine Learning to formulate an accurate weather forecast 

Abstract 

The pure vastness of the Internet has allowed us to amass a collection of data incomparable to anything ever 

stored by the human civilization. But the size and scope of this   information has brought problems of its own, 

therefore the need of formation and categorization of availаble data is higher than ever.  

With this project we aim to create the biggest database of weather data for Bulgaria. While information on 

weather conditions has never been scarce, its distribution to the masses has been the main problem combined 

with negligence of smaller settlements and insufficient data for different sectors of large cities.  



Furthermore, we plan on providing accurate weather forecasting by using machine learning algorithms to 

scan the available data. Using artificial neural networks we are able to predict the weather for any given time 

based information from multiple sources and historical weather info. 

 

Тема на проект: „Разкриване на кибер нашественици с помощта на изолационни гори – 

алгоритми за машинно самообучение без учител“ 

Автор: Димитър Николаев Карев, ученик от 12Б клас на ПМГ „Акад. Боян Петканчин”, гр. Хасково, e-

mail: d_karev@abv.bg  

Научен ръководител: Chris МcCubbin - cofounder and the Director of Data Science at SQRRL Data Inc, 

Ruslan Vaulin - Senior Data Scientist at SQRRL Data Inc.   

Резюме 

Опасността от кибер атаки нараства всеки ден. Това се дължи не само на увеличаващия се брой кибер 

заплахи, но и на техните нови и усъвършенствани методи. Повечето системи за откриване на 

нашественици използват „машинно самообучение с учител“ (supervised machine learning) – техника 

тренираща модел, който да разпознава вече регистрирани видове кибер атаки. Текущата разработка 

прилага фундаментално различен подход към проблема, като разглежда изолационни гори – 

алгоритми за машинно самообучение без учител (unsupervised machine learning). Точно поради 

липсата на учител, те имат по-голям обхват на действие и са способни да откриват дори и 

нерегистрирани видове кибер атаки. Ние изследваме ефективността на алгоритъма като провеждаме 

множество тестове с HTTP записи. Емпирично откриваме оптималните параметри за алгоритъма и 

доказваме, че стойностите предложени в оригиналната разработка на изолационните гори не винаги 

дават оптимални резултати. Чрез употребата на генетични алгоритми, изследваме и използването на 

кои полета от HTTP записите постигат най-добър резултат при разграничаването между нормални и 

хакерски действия. След прилагането на получените резултати, ефективността на алгоритъма се 

увеличава три пъти, а нужното време за изпълнение намалява наполовина. 

 

Project Title:  Cyber Threat Hunting through the use of an Isolation Forest 

Abstract 

The danger of cyber attacks increases every day, not only because of the growing number of cyber threats but 

also because of their new and more sophisticated means.Most intrusion detection systems use supervised 

machine learning algorithms which allow them to detect only recorded types of malicious attacks. This paper 



applies a fundamentally different approach to the problem, exploiting Isolation Forests, an unsupervised 

machine learning algorithm in a new context. One of the most important advantages of the algorithm is that it 

can identify and record novel intrusion models. We conduct experiments using HTTP log data to explore the 

algorithm's accuracy under various conditions. We empirically determine the optimal values for the 

algorithm's parameters and prove that the originally suggested standard Isolation Forest's parameters do not 

always produce optimal results. Furthermore, we explore which HTTP features achieve the best results for 

differentiating between malicious and normal data by running a genetic algorithm. After applying the 

established results, we achieve approximately 300% increase in the accuracy and we decrease the requested 

time of the algorithm by nearly 50%. 

 

Тема на проект: „ArduWrite: Автоматизация на човешки ръкопис“ 

Aвтор: Звездин Бесарабов, 10 клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, гр. София, e-mail: 

zvezdin_55555@abv.bg 

Научен ръководител: Нели Георгиева, e-mail: georgiewa_neli@abv.bg 

Научен консултант: Бранимир Ангелов, e-mail: branimir.angelov@wacom.eu 

       Резюме 

В ерата на автоматизация на всички дейности една от малкото останали дейности от ежедневието на 

човека, непокътнати от машинната автоматизация, е ръкописът. Ръкописното писане е уникално за 

всеки човек и показва характера, чувствата и емоциите му. Проектът се опитва да постигне машинно 

изписване на реалистично изглеждащ ръкописен текст. Това се постига чрез софтуерно приложение и 

хардуерна част. От приложението потребителят създава свой собствен ръкописен шрифт, като 

обучава софтуера на неговия ръкопис. След това може да се заяви кoмпютърно набран текст, да бъде 

изписан на лист хартия от хардуера чрез потребителски шрифт. Хардуерната част представлява 

плотер, който може много точно да позиционира и премества писалка по работната си площ. 

 

Project Тitle: ArduWrite: Machine automation of human handwriting 

Abstract 

In the era of automation for most everyday tasks, one of the very little things left untouched is handwriting. 

Handwriting is unique for each person and shows the character, feelings and emotions of that person. This 

project tries to achieve machine written realistic looking handwriting text. This is achieved using a software 

application and a hardware part. From the application the user creates his own handwriting font, by teaching 
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the software of his handwriting. After that computer typed text can be requested to be written on a sheet of 

paper by the hardware using the specified user handwriting font. The hardware part represents a plotter 

which can very accurately position and move a pen on its working pad. 

 

Тема на проект: „Интелигентно земеделие“ 

Автори: Василен Цветков и Иван Иванов,  e-mail: vasilen227@gmail.com 

Научни ръководители: Елеонора Павлова, учител в МГ “Д-р. Петър Берон”, гр. Варна; Христо Борисов, 

SAP Labs Bulgaria 

Резюме 

Intelligent planting е продукт, който има за цел да улесни потребителите, в областта на селското 

стопанство. Системата осигурява мониторинг на състоянието на градините и контрол на техните 

поливни системи. Устройствата, поставени в обработваемата площ имат три сензора, за топлина 

влажност и светлина. Поливната система може да се контролира автоматично и ръчно. Ако 

автоматичният режим е включен, потребителят не трябва да следи състоянието на почвата, тъй като 

контролът на напоителния процес се извършва от самото устройството. 

В днешно време, малките и средни селскостопански предприятия използват значително количество 

ресурси за обработка, мониторинг и контрол на обработваемите площи. Според Евростат (индикатор 

за агро-екология – напояване, последно сверяван 02.09.2016), около половината от поливните площ 

(6,2% от 11,3%) действително се напояват. Следователно, налице е значителен проблем, свързан с 

автоматизацията на целия процес, който нашият продукт разрешава. 

 

Project Title: Intelligent Planting 

Abstract 

Intelligent planting is a product which aims to facilitate people who are working in the field of agriculture. The 

system provides monitoring and control of specific conditions surrounding potted plants, gardens, 

greenhouses, etc. The devices planted in the cultivated area have three built-in sensors. The irrigation system 

connected to the hardware can be controlled both automatically and manually. If the automatic mode is on, 

the user does not need to manually track the soil’s humidity. When the humidity is lower than the values 

requested, the watering pump turns on.  

Nowadays, small and medium agricultural enterprises use a substantial amount of resources for the 

processing, monitoring and control of their land. According to Eurostat (Agri-environmental indicator − 

irrigation; last seen on 02.09.2016), about half of the irrigable area (6.2% out of 11.3%) is actually being 
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irrigated. Thus, there is a substantial niche for engineering solutions, aimed at the automatisation of the 

process.  

 

Тема на проект: “Визуализация на паметта на процесите в Линукс” 

 

Автор: Василен Цветков, 11 клас, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон“, гр. Варна 

Ментор: Явор Папазов 

Резюме 

Визуализация на паметта на процесите в Линукс е проект, имащ за цел да улесни своите потребители, 

които искат лесно да прочетат паметта на текущия процес и да и` направят анализ. Приложението 

разполага с графичен потребителски интерфейс, с чиято помощ потребителят може да напише ID-то 

на процеса и след това той ще види желаната информация за паметта на процеса (например адресите 

на стека, хийпа, и т.н.). Чрез изграждане на графичен интерфейс и разширяване на 

функционалността, приложението ще стане по-достъпно и улеснено за потребителите. Графичният 

интерфейс помага да се визуализира разпределението на паметта, стъпка по стъпка, което може да 

бъде изключително важно в ситуация на злонамерена атака. Използвайки този инструмент, 

потребителят може да види и отстрани грешки, свързани с паметта на процеса, с много по-голяма 

точност и лекота, отколкото с наличните инструменти. За реализацията на проекта ние използвахме 

програмния език Python и wxPython за визуалната част.  

 

Project Title: Linux processes’ memory visualization 

Abstract 

Linux processes’ memory visualization is a project which aims to facilitate the users who want easily to read 

the memory of a current process or moreover to analyze it. The application has a graphical user interface 

where the user needs to write the process ID and after that, he will see the needed information about its 

memory (e.g. the addresses of the stack, heap, etc.). By building an interface and extending its functionality 

the procedure would become more accessible for the common user. Furthermore, the user interface could help 

us visualize the memory allocation step by step which could be crucial in a situation of a malicious attack. 

Using this tool, the user can gain insight in and debug memory-related issues with much more clarity and ease 

than current alternatives. For the realization of the project, we used Python for the back end and wxPython for 

the front end part. 

 



Тема на проект: Moosica 

Автори: Антон Колов и Елизар Емануилов, 11 клас ПМПГ „Св. Кл. Охридски“, гр. Монтана; e-mails: 

koloff.anton@gmail.com, elizaremanuilov@gmail.com 

Научен ръководител: Красимир Кирилов,  ПМПГ „Св. Кл. Охридски“, гр. Монтана, e-mail: 

asenow@gmail.com 

Резюме 

Всеки от нас е присъствал на социални събития. Музиката е ключова част от тях, но не всички 

хора имат еднакви предпочитания за музика. Най-често, организаторът на събитието избира 

музиката, която ще бъде пусната. Ние разработваме система, която позволява участието на всички 

участници в избора на музика. Системата използва демократичен подход за гласуване, като подбира 

песните, които са събрали най-голям брой гласувания.  

Moosica е приложима навсякъде, където група хора слушат една и съща музика – частни 

партита, ресторанти, заведения, клубове, барове, магазини и интернет стриймове.  

 

Project Title: Moosica 

Abstract 

Each one of us has participated in some form of a social event. Music is essential but not everyone has 

the same taste for it. Commonly, the host of the event decides what kind of music the people will be listening 

to. We developed a system which allows the guests of the event to take part in choosing the desired music on 

an equal basis. The system uses a democratic approach for voting which filters the songs with the best rating.  

Moosica has usability where a group of people listen to the same source of music - parties, restaurants, 

caffes, clubs, bars, stores and internet livestreams. 
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Тема на проект: „Изследване на паралелни метаевристични алгоритми върху проблема за 

оцветяване на граф” 

Автори на проекта: Милен Ферев и Иван Иванов, 11 клас,  Американски колеж, София, e-mails: 

m.ferev18@gmail.com; ivan@vankata.tk 

Научен ръководител: Стоян Велев, SAP Labs Bulgaria, София; stoyan.vellev@sap.com 

Резюме 

С нарастването на сложността на алгоритмите, нуждата за изчислителни ресурси се увеличава. 

Класическият модел на последователно изчисление не може да предостави нужната скорост за 

решаване на проблемите. Решение е предоставено от модела на паралелизираното изчисляване. В 

проекта "Изследване на паралелизирани метаевристични алгоритми върху проблема за оцветяване 

на граф" познатата NP-трудна задача за оцветяване на граф е решена, използвайки метаевристични 

алгоритми. Разработката включва генетичен алгоритъм и алгоритъм за оптимизация на мравешка 

колония. Те се основават на съществуващи алгоритми, но за разлика от досегашните авторски 

разработки, алгоритмите в настоящия проект са паралелизирани и оптимизирани за работа на 

система за паралелно изчисление. За паралелизирането на алгоритмите се използва стандартният 

Message Passing Interface (MPI). Втората фаза на проекта е тестването на разработените алгоритми, 

използвайки стандартизирани тестове от центъра по дискретна математика и теорeтична 

компютърна наука (DIMACS) и представяне на резултатите. 

 

  Project Title: Exploring parallel metaheuristic algorithms on the graph coloring problem 

Abstract 

With the growing complexity of algorithms the need for computiational resources also increases. The 

classical model of serial processing can not provide the speed needed for solving the problems. This project 

presents one solution - the parallel processing model. In the project "Exploring parallel metaheuristic 

algorithms on the graph coloring problem" the known NP-hard graph coloring task is solved, using 

metaheuristic algorithms. The project includes a genetic algorithm and an ant colony optimization algorithm. 

They are based on existing algorithms, but in comparison to the existing authors’ researches, the algorithms in 

this project are parallelized and optimized to work on a distributed computing system. For the parallelization 

the standard Message Passing Interface (MPI) is used. The second phase of the project is testing the algorithms 

by standardized tests from the Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DIMACS) 

and presenting the results. 
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Научна област „Математика“ 

 

Тема на проект: „Горящи алгоритми и паркиращи функции” 

Автор: Радослав Димитров, 10 клас, МГ “Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив, e-mail: 

radoslav192@gmail.com 

Научен ръководител:  Петър Гайдаров, студент в Кеймбридж, специалност „Чиста и приложна 

математика“ 

Резюме 

 

Паркиращите функции за първи път са въведени по отношение на проблем за паркиране на 

автомобили. Има редица паркови места, равен на броя на автомобилите, които искат да паркират. 

Всяка кола има място, на което предпочита да паркира. Ако то вече е заето, колата продължава да се 

придвижва до достигане на празно място и е паркирана там. Ако всички автомобили успеят да 

паркират, казваме, че съвкупността от предпочитания на колите е паркираща фунция. В разработката 

разглеждаме няколко от горящите алгоритми на Дар, които са свързани с паркиращите функции и 

предлагаме реализация на визуализатор на вектор-горящия алгоритъм на Дар, написана на JavaScript 

и HTML5. Също така разглеждаме и специален случай на вектор паркиращите функции и 

възможността му за биекция с граф паркиращите функции върху насочени K-делни пълни графи. 

 

Project Title: Burning algorithms and parking functions 

 

Abstract 

 

The parking functions were first introduced for a problem related to car parking. There is a linear street with 

a given number of parking spots, equal to the number of cars to be parked. Each car has a preferred parking 

spot. The cars begin parking one by one and go to their preferred spot. If it is already occupied, the car goes to 

the nearest empty spot. If in the end all cars manage to park, we call that a parking function. In this paper the 

reader is introduced to some of Dhar's burning algorithms, which are connected to the parking functions. We 

propose a visualization of the Dhar's vector burning algorithm, written in JavaScript and HTML5. Moreover, 

we consider a special case of vector parking functions and its possibility of bijection with graph parking 

functions on k-parted directed graphs. 
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Тема на проект: „Домино покрития на квадратни решетки“ 

 

Автор: Цветелина Милкова Карамфилова, 11 клас, СУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Кърджали, e-mail: 

cveti_0620@abv.bg 

Научен ръководител: Вълчо Милчев, учител по математика, СУ „Петко Рачов Славейков”, гр. 

Кърджали; e-mail: milchev_v@abv.bg 

Резюме 

Настоящият проект „Домино покрития на квадратни решетки” е посветен на домино покрития 

на различни видове квадратни решетки - с размери 2 n , 3 2n  и 4 n , а също и на два типа 

специфични решетки във форма на прав ъгъл с ширина на раменете две единични квадратчета и три 

единични квадратчета. Всички домино покрития в проекта, в зависимост от големината на 

решетката, са свързани с линейно-рекурентните редици. Броят на покритията се изразява с формули 

за общия член на конкретни линейно-рекурентни редици от втори или по-висок ред. 

През 2004 година Roberto Tauraso от Университета Tor Vergata в Рим публикува в 

специализираното издание Journal of Integer Sequences статия A New Domino Tiling Sequence (“Нови 

домино покрития и редици”).  

В настоящия проект е постигнато развитие на резултата на Tauraso, вече за две по-сложни 

решетки.  

В проекта са дадени и таблици за някои стойности на различните редици за домино 

покритията. 

 

Project Title:  Domino tilings of square grids 

Abstract 

This project "Domino tilings of square grids" is dedicated to domino tilings of different types of square 

grids - with sizes 2 n , 3 2n  and 4 n , and also two types of specific grids in the shape of a right angle 

grids with width of shoulder two single squares and three single squares. All domino tilings in the project, in 

dependence of size of the grid, are related to the linear recurrent sequences. The number of tilings is expressed 

by the formula for general member of specific linear recurrent sequences of second or higher row. 

In 2004 Roberto Tauraso from the University Tor Vergata of Roma published in the specialized edition 

of Journal of Integer Sequences article “A New Domino Tiling Sequence”.  

This project was achieved a development outcome of Tauraso already for two more complex grids. 

In the project are given and tables for some values of the different sequences of dominoes tilings. 



 

 

Тема на проект: „Как да намерим Принцеса или търсене на движеща се цел в граф“ 

 

Автор: Асел Ерланова Исмолдаева, 11 клас, МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна; e-mail: 

ismoldaeva@gmail.com 

Научни ръководители: Артур Киркориян и доц. д-р Емил Колев 

 

Резюме 

 

В настоящата разработка се разглежда игра между двама играчи – Принц и Принцеса. Принцесата се 

намира в един връх на граф G, а Принцът се опитва да я намери. На всеки ход Принцът може да 

провери k върха на G и, ако Принцесата се намира в един от тези върхове, играта свършва. Ако 

Принцът не я намери, то Принцесата се мести в съседен връх и с това ходът приключва. Разглеждат се 

графи, за които k = 2 и k = 1,5. Също така се изследва минималният брой ходове, необходими за 

намирането на Принцесата в граф, който представлява път.  

 

Abstract 

In this paper is considered a game between a Princess and a Suitor. The Princess occupies one vertex of a 

graph and the Suitor is trying to find her. At each turn the Suitor can investigate k vertices of the graph and if 

the Princess is in one of these vertices, the game ends. If the Suitor does not find her, the Princess moves to an 

adjacent vertex of the graph and themove ends. We investigate graphs that have k = 2 and k = 1,5. We also 

examine the minimal number of moves that are necessary for the Suitor to win in a path graph.  

 

 

Тема на проект: „Оцветяване на припокриващи се фигури според броя слоеве“ 

 

Автор: Галина Станева, 10 клас, МГ "Д-р П. Берон", Варна  

Научен ръководител: Артур Киркорян, University of Illinois at Urbana-Champaign 

 

Резюме 

 Оцветяване на припокриващи се фигури според броя слоеве е математически проект, в който 

изследваме свойствата на еднакви припокриващи се фигури, оцветени в един или повече цветове. В 

основата на разработката стои математически пъзел, който разглежда шахматно оцветяване на 
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нечетен брой припокриващи се квадрати, при което всяко припокриване на нечетен брой квадрати е 

черно, и се търси колко най-малко може да бъде лицето на общата черна площ. Откриваме, че тази 

площ е винаги поне колкото лицето на един квадрат. Забелязваме, че същото е в сила за три еднакви 

припокриващи се кръга. Намираме доказателство, че е вярно за всяка фигура, която може напълно да 

покрие равнината, и обобщаваме за повече от един цвят. Правим хипотези на базата на резултати от 

компютърна симулация. 

 

Project Title:  Coloration of overlapping shapes according to the number of layers 

Abstract 

Colouring overlapping figures by layer count is a mathematical project in which we study the properties of 

identical overlapping geometric shapes, coloured in two or more colours. The project is based on a 

mathematical puzzle, which looks at a chess-wise colouring of an odd number of identical overlapping 

squares, in which every overlap between an odd number of squares is painted in black, and searches for the 

minimum value of the total black area. We discover that this area is always at least as much as the area of a 

single square. We notice that the same is true for three identical overlapping circles. We prove that it holds 

true for any tessellate geometric shape and generalize the problem for more than one colour. We make 

hypotheses based on results from computer simulations. 

 

Тема на проект: “Точка на Микел и други забележителни точки в триъгълника” 

 

Автор: Сиел Риен Шефкетова, 11 клас, СУ „П. Р. Славейков”, гр. Кърджали; e-mail: sielrien1@gmail.com 

Научен ръководител: Надежда Аплакова, ИМИ БАН,  e-mail: aplakova@gmail.com 

Резюме 

В настоящия проект е разгледана една постановка, свързана с точката на Микел – случаят, когато 

ъгъл на Микел е прав. Разгледана е следната постановка: През забележителна точка във 

вътрешността на триъгълника са прекарани трите чевиани, от петите на чевианите са издигнати 

перпендикуляри към съответните страни, които се пресичат също в забележителна точка – тя се 

явява точка на Микел с прав ъгъл на Микел. Условие за това е: теоремата на Чева и теоремата на 

Карно да са в сила едновременно за трите точки върху страните на триъгълника. Формулирано е и е 
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доказано авторско твърдение, както и следствие от него. Включени са забележителните точки от 

енциклопедията на Кларк Кимбърлинг, които удовлетворяват постановката, като всички точки са 

проверени с GeoGebra – ортоцентър, медицентър, точка на Жергон, точка на Нагел, X(69), X(189) и X 

(329). 

 

Project Title: Miquel’s Point and Other Triangle Centers 

Abstract 

In the following project we are looking at points, which have a specific property, connected to Miquel’s point. 

The three cevians go through a triangle center, from the crossing points of the cevians with the sides of the 

triangle we build perpendiculars, which also intersect in a triangle center - Miquel’s point with Miquel’s angle 

being 90ᵒ. A condition for that is that both Ceva’s and Carnot’s theorems have to hold true.  An author 

statement is formulated and proved, as is a corollary to it. Remarkable points from Clark Kimberling’s 

Encyclopedia of Triangle Centers, which fulfill the property are included. All points are checked using 

GeoGebra – orthocenter, centroid, Gergonne’s point, Nagel’s point, X (69), X (189), X (329). 

 

Тема на проект: „Вероятности за оцеляване в труел“ 

Автор: Таня Оцетарова, 11 клас, МГ “Акад. Кирил Попов”, гр. Пловдив, e-mail: 

tanyaotsetarova@gmail.com 

Научен ръководител: Константин Делчев, e-mail: math_k_delchev@yahoo.com 

Резюме 

Разработката разглежда комбинаторна игра – труел- между трима играчи. В първата част на проекта 

е разгледан труел, при който играчите стрелят последователно, а във втората - труел, при който 

стрелят едновременно. Намираме вероятностите на играчите да оцелеят и показваме примерни 

стойности на точността им, така че да получим различно подреждане по големина на вероятностите 

да оцелеят. Разглеждаме и същата игра за четирина играчи, като определяме тяхната стратегия и 

получаваме вероятностите им за оцеляване. 

Project Title: Probabilies of surviving in a truel 

Abstract 

The projects considers a combinatorial game - truel - among three players. A truel in which the players shoot 

successively is considered in the first section of the project and a truel in which the players shoot 
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simultaneously is considered in the second section of the project. We find the surviving probabilities of the 

players and we show examples of values of their accuracy, so that we obtain a different ordering in magnitude 

of their probabilities to survive. We examine the same game with four people and obtain the player's strategies 

and survival probabilities. 

 

Тема на проект: „За дисторзията при влагане на пълно двоично дърво в евклидово 

пространство с фиксиран брой измерения” 

Автор: Донна-Мария Иванова, 12 клас, ПМГ “Баба Тонка”, гр. Русе; e-mail: dona_maria98@abv.bg 

Научен ръководител: Дженкън Ли, Факултет по математика, Масачузетски технологичен институт 

Резюме 

Влагане на граф в eвклидово пространство е изобразяване на върховете му в точки, принадлежащи на 

това пространство. Дисторзията при влагане на графa е стойност, илюстрираща до каква степен може 

едно негово изображение да съответства на самия граф. По-конкретно, доколко може да се 

минимизира разликата между стандартната метрика на графа и индуцираната евклидова метрика за 

всички двойки върхoве и точките, в които се изобразяват. Разглежда се проблемът за намиране на 

дисторзията при влагане на пълно двоично дърво в $\mathbb{R}^d$ за фиксирано положително 

число $d$. Изборът на този проблем е мотивиран от наблюдението на Матушек, че при влагане на 

дървета в евклидово пространство с безкраен брой измерения, двоичните дървета са „най-

неудобният“ клас за изобразяване, тоест при тях се получава най-голяма дисторция. Представено е 

доказателство, че дисторзията при влагане на пълно двоично дърво с $n$ върхове в $\mathbb{R}^d$ е 

$\Theta\big(\frac{n^{1/d}}{log_2 n}\big)$. Долната граница за стойността е изчислена чрез 

геометрична оценка. Също така е представено конкретно влагане, при което тази долна граница се 

достига.  

Project Title: On the distortion of embedding perfect binary trees into an Euclidean space with a fixed 

number of dimensions 

Abstract 

An embedding of a graph into a Euclidean space is a mapping of its vertices to image points within the space. 

The distortion of embedding a graph is a value that determines the image that will most closely correspond to 

the structure of the graph. The image that minimizes the ratio between the standard metric on the graph and 

the induced Euclidean metric for all pairs of vertices and their image points is defined as the closest 

corresponding one. Considered is the problem of finding the distortion of embedding perfect binary trees 

into $\mathbb{R}^d$ for a fixed positive integer $d$. Choosing this particular problem is motivated by 
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Matousek's observation that for embedded trees into an infinite dimensional Euclidean space, binary trees are 

the “worst” class of trees to embed, i.e. produce the highest distortion. We extend a result of Kumamoto and 

Miyano by showing that the distortion of embedding perfect binary tree with $n$ vertices 

into $\mathbb{R}^d$ is \mathbb{R}^d$ е $\Theta\big(\frac{n^{1/d}}{log_2 n}\big)$. Estimation of the 

lower bound of the distortion is obtained by using a volume argument. The value of the lower bound of the 

distortion is shown to be achievable by a construction of a particular embedding.  

 

Научна област: Физика 

 

Тема на проект: „Прости механизми“ 

Автор:  Цветелин Христомиров Христов, ученик от 9 клас на ПМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен; e-mail: 
tshristov6@gmail.com 

Научен ръководител: инж. Тонка Георгиева; e-mail: teorgieva@abv.bg 

Резюме 

Механиката е един от разделите на физиката с най-широко познавателно и практическо 

значение. Знанията и уменията за работа с прости механизми са необходими на всеки човек, 
усвояването на които започва още в училище.  

Електронното помагало е реализирано в Power Point. Обхожда се с преходи посредством 
функционални бутони и препратки между отделните слайдове, като йерархията е изградена с „меню-
подменю” и прехода се осъществява само чрез функционални бутони и препратки. 

Проектът е разделен на три  основни теми: Лост, Макара и Равнина. Всички теми са 
реализирани така, че усвояването на учебния материал да е лесно и достъпно. За целта всички 
понятия, закони и закономерности са илюстрирани и анимирани от авторът. В подменю 
„Дидактически материали“ са всички материали, чрез които могат да се проверят знанията и 
уменията на ученика – тестове и кръстословици. 

Поради естеството на проекта свързан с предмета Физика, където най-важна роля има 
учебният физичен експеримент, са проектирани с GeoGebra, физични експерименти, демонстриращи 
основните физични закони. 

Проектът спомага за внедряването на информационните технологии в процеса на обучение по 
физика. Отворен е за допълнения и разширения по темата. 
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Project Title: Simple mechanisms 

Abstract 

Mechanics is one of physics sections with the widest cognitive and practical importance. Every human 

needs simple mechanisms knowledge and skills starting their absorption in school. 

Power Point carries out the multimedia application. Covered with transitions through functional 

buttons and links between slides and built with "sub-menu", the transition is carried out only by function keys 

and references. 

The project is divided into three main points: Lever, Reel and Plane. All topics are developed in a way 

that learning the material is easy and accessible. For this purpose all the concepts, laws and regularities are 

illustrated and animated by the author. In ‘Teaching materials’ are all materials that can verify the knowledge 

and skills of students - tasks and crosswords.  

According to the main goal of the research project. Most important role plays the experimental method 

of basic physics. Experimental methods are performed by GeoGebra. This way demonstrating the fundamental 

laws of mechanics. The project accumulates knowledges about innovative approaches in the process learning 

physics. Enrichment and broading of the themes is possible.  

 

Тема на проект: „Колориметрични измервания“ 

Автор: Калина Красимирова Стоименова, ученичка от 12 клас на СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. 

София; e-mail: kika99@abv.bg        

Никола Каравасилев: докторант към Физически факултет на СУ,,Св. Климент Охридски“; е-mail: 

karavasilev@gmail.com       

Резюме 

Проектът е фокусиран в колориметрия, раздел то физиката, който се занимава със сравняване на 

цветовете, които човешкото око вижда на количествено ниво. В първите няколко части, представяме 

основните колориметрични величини и двата вида цветни пространства, които ще използваме за 

анализ на нашите измервания. След теоретичната част, в проекта ни следват нашите 

експериментални резултати. В първата част от тях ние представяме резултатите си от 

колориметричните измервания на листове хартия с различен цвят. Получени са разпределенията на 

техните коефициенти на отражение, в зависимост от дължината на вълната, като съотвените цветове 

са разположени в двумерното цветно пространство. След това, бяха проведени колориметрични 

измервания на две единтични листа от едно и също дърво, като изчислихме тяхната цветова разлика 

и в проекта обсъждаме възможността цветовете на тези листа да бъдат възприемани като различни 



от човешкото око. Във втората част от нашите експерименти, ние изследваме промяната в цвета и 

потъмняването на дрехи от различен плат, когато те бъдат на мокрени с вода. На база на нашите 

измервания, ние можем да изградим приблизителна теория за причината мокрият плат да изглежда 

по-тъмен. За съжаление, за съставянето на по-детайлно обяснение ние се нуждаем от по-прецизна 

колориметрична техника и по-голям брой измервания и това е едно бъдещо подобрение на нашия 

проект. 

Project Title: Colorimetric analysis 

Abstract 

Our project is focused in the field of the colorimetry, part of the physics, studying the color, perceived by the 

human eye, at quantitive level. In the first four part, we introduce the basic colorimetrical quantities and 

concepts and the two types of color spaces, which we have used for analyzing the data from our 

measurements. After the theoretical part, we publish our experimental results. In the first part of them, we 

present the results, obtained for sheet of paper, having different colors. We plotted the distributions of their 

reflectivities as a function of the wavelength and the each color was placed in the two-dimensional color space. 

After that, we made a colorimetric measurements of two leaves from the same tree and we calculate their 

color difference, discussing the possibility their colors to be perceived as different by the human eye. In the 

second part of our experiments, we study the change of the color and darkening of clothes made of different 

cloth, when they are wetted with water. On the basis of our measurements, we try to build an approximate 

theory, explaining why the wet cloth seems to be darker. Unfortunately, for more detailed explanation, we 

need more precise colorimetrical apparatus and higher number of experimental results. This is one possible 

improvement of our project in the future. 

 

Тема на проект: „Търсене на променливи звезди в разсеяният звезден куп NGC 7243“  

Теодор Алексиев, 12 клас, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София; e-mail: aleksiev.teodor@yahoo.com 

Симона Христова, 12 клас, ПМГ „Баба Тонка“, гр. Русе, email: simona.hristowa@abv.bg 

Научен ръководител: Александър Куртенков, докторант в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София; 

a.kurtenkov@abv.bg 

Резюме 

Проектът се занимава със задълбочено изследване на разсеян звезден куп в търсене на 

неидентифицирани променливи звезди. За тази цел е избран куп, който да отговаря на съответните 

изисквания, които го правят подходящ кандидат за наличие на такива обекти в него. Избраният от 
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нас куп е NGC 7243 (22 15 08.0 +49 53 54). Той е сравнително млад разсеян куп, за който в основния 

регистър на променливи звезди AAVSO VSX има данни само за две известни променливи звезди и за 

една предполагаема. В рамките на няколко дни, по време на лятната лагер школа „Бели Брези“, 

събрахме наблюдателни данни за близо тринадесет часа. Последвалата обработка извършихме със 

софтуера IRAF (Image Reduction and Analysis Facility), използвайки нов метод на търсене на 

променливи звезди, разработен съвместно с ръководителя ни - Александър Куртенков. Резултатите 

показаха девет потенциални, неизвестни досега, променливи звезди в областта на разсеяния звезден 

куп. От получените криви на блясъка може да се съди дори за типа променливост на някои от 

новооткритите променливи звезди.  

Project Title: Searching for variable star in the open cluster NGC 7243 

Abstract 

This research project deals with an open cluster in order to find unidentified variable stars. For this purpose 

we chose a cluster with the proper characteristics, which made it suitable for existence of such objects. We 

chose the open cluster NGC 7243 (22 15 08.0 +49 53 54). It is a young cluster, for which in the main register 

for variable stars AAVSO VSX there are data for only two known variables and for one suspected. In period of 

several days, during the summer school “Beli Brezi”, we collected almost thirteen hours of observational data. 

Further processing was made with the software IRAF (Image Reduction and Analysis Facility), using our own 

new algorithm for searching for variable stars, developed with our advisor – Alexander Kurtenkov. The results 

show nine potential variable stars in the area of the open cluster. From the derived light curves we could also 

make assumption of the type of the variables. 

Тема на проект: „Закъсняващо махало“ 

Александър Валентинов Иванов, 12 клас,  СМГ „Паисий Хилендарски” гр. София; аlexander1109@abv.bg 

Научен ръководител: Никола Каравасилев; е- mail: karavasilev@gmail.com 

Резюме 
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В тази статия са изледвани траекториите на идеално математическо махало, състоящо се от 

нишка и маса, чиято точка на окачване се движи равномерно по окръжност в хоризонтална равнина. 

Целта е да се наблюдават относително кръгови траектории и да се изследват условията, при които те 

се получават.  

В процеса на атакуване на проблема се извеждат диференциалните уравнения за обобщените 

координати на махалото, описани във Въведението. Бе направен теоретичен анализ в интересен за 

явлението частен случай. Теоретично изглежда, че кръгови траектории биха били възможни при 

подходящ избор на: дължина на нишката, ъгловата скорост на въртене на точката на окачвaне и 

радиуса на кръга, по който се движи точката на окачване.  

В последствие бяха направени експерименти с установка, използваща материали и 

интрументи, доближаващи се възможно най-много до теоретичните преположения, отново изложени 

във Въведението. Бе направена съпоставка между изложената теория и експерименталните данни. 

Оказва се, че движените на махалото е комплексно и съответно приближенията, които могат да бъдат 

изпозвани при описанието на това явленние са изключително лимитирани. Бе направена съпоставка 

между траекторията описана от числените решенията на пълните диференциални уравнения и 

наблюдаваната траектория при експеримента. Виждаше се еднo добрo съвпадение между двете. 

 

Project Title: Lagging Pendulum 

Abstract 

 

In this paper the trajectories of an ideal mathematical pendulum have been analyzed. The pendulum consists 

of a string and a heavy bob. The pivot point of the pendulum moves uniformly on a circle which is in a 

horizontal plane. Interesting for the paper trajectories of the bob are those which resemble the most a circle 

with a smaller radius of that of the pivot point. The main aim of the paper is to predict when such motions are 

possible. In this paper effects due to the system being in air, such as air drag and the Archimedes force, have 

been neglected. In the process of tackling the problem, the differential equations of motion for the generalized 

coordinates of the pendulum were derived. In the theoretical analysis was commented on an interesting for 

the aim of the paper case where the bob and the pivot point move with the same constant angular velocities. 

Theoretically it appears that circular motions are possible, however the system is extremely sensitive to small 



changes to the initial conditions. Also due to the theory having to be solved numerically and the long 

computational time for a simulation we have created an approximated theory, which is not as accurate at 

describing the phenomenon but its computational time is significantly shorter. Also it was concluded that the 

motions that are of interest in this paper are can only be achieved if the radius of the circle of the pivot point is 

less than the length of the thread. Experiments were carried out using tools and materials, which can most 

accurately be modeled in the the theoretical assumptions. A comparison between the theory and the 

experiment was made, reveling that in the case when the radius of the circle of the pivot point is significantly 

less than the length of the thread there is a considerable disagreement between the approximated theory and 

the experimental results. At this point the more complex theory is able to accurately predict complex motions 

of this pendulum. 
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Научна област: “Медицинска паразитология“ 

 

Тема на проект: “Изследване върху разпространението на вируса Зика в Европа” 

Автор: Мирослава Галинова Грозева, ученичка от 10 клас на ПМГ ”Атанас Радев’’, гр. Ямбол; e-

mail: miroslava_grozeva@abv.bg     

Научен ръководител: Даниела Паликова, e-mail:  dani_pal@abv.bg 

Резюме 

Цели на проекта: Основната цел на проекта е изследване разпространението на вируса Зика в 

Европа. 

    Така поставената цел реализирах чрез следните основни задачи: 

 Проучване на научната литература и анализ на събраната информация.  

 Проучване на разпространението на Зика вируса в света. 

 Изследване  разпространението на Зика вируса в Европа за периода 27.01.2016 г.-

09.09.2016г. 

 Изработване на листовка с информация за предпазване от заразяване със Зика вируса. 

Наблюдения и заключения: Настоящото научно съчинение разглежда вируса Зика като 

заплаха за здравето и възпроизводството на човека. Избраната тематика е важна и интересна, 

защото касае младото поколение и здравето на хората в бъдеще.  

   Приносът на автора е в цялостното изследване на проблема и разработената листовка, която 

може да се използва за информиране и предпазване от разпространението на Зика вируса в 

България. Представеният проект дава възможност темата да бъде разглеждана и доразвивана. 

Ще продължа своето проучване, което смятам да дообогатя и допълня с нова статистика и 

факти за разпространението на инфекцията в Европа. 
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Project Title: Research on the spread of Zika virus in Europe 

Abstract 

Project Objectives: The main purpose of the project is to make a study of the spread of Zika virus in 

Europe. 

Scientific field: Medical Parasitology 

I have accomplished the purpose of the project by means of the following tasks: 

 A survey of the scientific literature and analysis of the collected information 

 A study of  the spread of Zika virus  in the world 

 A study of the spread of Zika virus in Europe for the period 27.01.016 – 09.09.2016 

 A development of a leaflet with information about the prevention of infection with  Zika virus 

Observations and conclusions: This research essay examines Zika virus as a threat to health and 

reproductive abilities. The chosen theme is important and interesting because it concerns young 

generations and human health in the future.  

The contribution of the author is in the overall study of the problem and in the development of a 

leaflet that can be used to give information and to prevent spread of Zika virus in Bulgaria. The 

present project allows the subject to be considered and further developed. I am going to continue my 

study with the intention of enlarging it and suggesting new statistics and facts about the spread of the 

infection in Europe. 

 


