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Проекти в област „Хуманитарни науки“ 

 

Тема на проект: „Образът знак на аспаруховския свят” 

Авторски екип: Александра Железова, Весела Тодорова, Иван Кънев, Мая Рулинска, Михаела 

Парталозова, Ния Козлева – ученици в Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства 

„Константин Преславски“, гр. Варна 

Научни ръководители: Елеонора Николова и Марина Стоилова  

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

Резюме 

 Проектът е в научна област Културна антропология и представлява авторефлексивно 

анализационно изследване на специфичната комуникативна изследователска ситуация, в която се 

намира екипът на Деветата фолклорна експедиция „Аспарухово 2017 – живи фолклорни истории“. 

Експедицията е проведена от Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства – Варна през 

юли 2017 г. в село Аспарухово, Варненско. Изследването се основава на научния архив, събран в 

рамките на експедицията. Неговите методи са нови за екипа: сравнителен анализ на документални 

разкази с материали от теренното проучване, авторефлексивни наблюдения върху изработени схеми 

на шевиците от украсата на местните носии, както и анализ на визуални есета. 

Основна тема на проекта е търсенето на образ знак на аспаруховската култура, процесът на 

неговото предаване от местните хора и на унаследяването му от участниците в експедицията, които са 

и автори на този проект.  

Основна цел е да се установи каква образна представа имат участниците за Аспарухово като 

цялостен свят, как я формират и с какво тя им е полезна. Възникналият в съзнанието им образ се 

наблюдава във взаимовръзка със знаците от украсата на местните носии, които се разкодират и 

интерпретират от учениците, за да се представи познанието им за фолклорната култура. 

 Приносът на авторите е в няколко аспекта: с формирания си устойчив изследователски 

интерес авторският екип продължава научната си дейност в Аспарухово - да описва и анализира 

резултатите от деветгодишната експедиционна работа на ученическата фолклорна експедиция, като 

обогатява научния ѝ архив. Учениците продължават да събират, наблюдават и паспортизират 

местната фолклорна носия; от субекти в научното изследване, настоящите автори за първи път се 

превръщат и в негови обекти. 

mailto:nikolova_el@abv.bg


 Project Title: The symbolic imagery of Asparuhovo’s folklore world 

Abstract 

 The project belongs to the cultural anthropology scientific field and is, in its essence, an autoreflexive 

analytic research on the specific communicative research situation, set for the team of the Ninth Folklore 

Expedition “Asparuhovo 2017 – living folklore stories”, held by the National Secondary School of Humanities 

and Arts – Varna in the village of Asparuhovo, Varna region. The research is based on the scientific archive 

collected during the Expedition. The methods are new for the writers’ team: formulation of documentary 

narrations and their comparative analysis with materials collected through fieldwork; autoreflexive 

observation on self-made schemes of decorative embroideries on local traditional clothing, as well as creation 

and analysis of visual essays. 

 The main topic of the project is the search for a symbolic imagery of the Asparuhovo culture and the 

process of handing over such imagery from the local people to the participants in the Expedition, who also 

inherit it as authors of the project. 

 The main goal is to determine what image notion the participants have of Asparuhovo’s integrated 

folklore world, as well as how such a notion is formed and to what extend they find it useful. The image 

created in their minds is being observed in connection with symbols from the decoration of traditional 

clothing. The imagery is further decoded and interpreted by the students, who demonstrate their knowledge 

about local folklore culture. 

 The authors’ contribution covers the following aspects: with their sustained interest in field research, 

the team continues their scientific work in describing and analysing the results of a nine-year-long research 

activity in Asparuhovo and enriches the archive of the expedition. The students keep collecting, observing, and 

creating passports of local traditional folklore clothing; from subjects of a scientific research they become its 

objects for the very first time. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема на проект: „Изчезващите имена на цветя в буренясалата градинка на моята баба“ 

Автор: Ралица Жекова, Xв клас ППМГ „Добри Чинтулов“, гр. Сливен; e-mail: ralibali01@abv.bg 

Научен ръководител: Веселина Тонева, учител по български език и литература; e-mail: 

vesi_toneva@abv.bg 

Резюме 

Проектът „Изчезващите имена на цветя в буренясалата градинка на моята баба” е в областта 

на социолингвистиката и е опит да се изследват тенденциите, свързани с остаряването и изчезването 

на думи от българския език, с които населението от Сливенско е назовавало любими, популярни 

градински цветя. Наблюденията на авторката, съпроводени от анкетно проучване на 40 души от 

различна възраст, доказват, че модерният начин на живот, изселването на огромната част от 

населението на селата в големите градове в България и в чужбина, отчуждаването му от земята, дома, 

рода са основни фактори за обедняването и на езика. Голяма част от думите, назоваващи градински 

цветя в близкото минало (в рамките на около 80-90 години назад във времето), са забравени, защото 

и много от цветята вече не се отглеждат, или са преименувани, а някои доизживяват времето си тихо 

и скромно, без дори някой да се запитва за имената им.  

Настоящият проект има за цел да издири и събере изчезващите думи - имена на цветя и по 

този начин, да се съхрани малка част от лексикалното богатство на българския език. 
Темата е интересна, на пръв поглед - лесна за проучване, обаче се оказа доста трудоемка. 

Използвахме ресурсите на Института за български език при БАН, Речника на Найден Геров и 

други източници. Срещнахме се с десетки хора. Посетихме няколко селища в Сливенския Балкан. 

Резултатите все още не ни удовлетворяват изцяло, но сме доволни от информацията, която събрахме, 

както и от емоциите, с които ни зареди работата по проекта. 

Project title: The disappearing names of flowers in the overgrown grandma’s garden 

Abstract 

The project “The disappearing names of flowers in the overgrown grandma’s garden” is in the field of 

Sociolinguistics and it represents an attempt to be investigated the trends, related to the aging and 

disappearing of words from the Bulgarian language, used by the population of Sliven region to name favorite, 

popular garden flowers. The author's observations, accompanied by a survey of 40 different ages people, 

prove that the modern lifestyle; the movement of a large part of the population from the villages to the big 

cities in Bulgaria and abroad; the alienation from the land, home and family are the main factors of the 

language impoverishment. Most of the words, naming garden flowers in the near past (in 80-90 years back in 
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time) have been forgotten, because a lot of the flowers are either not cultivated or renamed and some of them 

quietly and modestly outlive their time, without anyone even asking about their names.  

The project aims to search and collect the disappearing words – flower names and so to save a small part of 

the lexical richness of the Bulgarian language. 

At first sight, the subject is interesting and easy to research, but however it turned out to be quite 

labour-consuming. 

We`ve used the resources of the Institute for Bulgarian Language at the Bulgarian Academy of 

Sciences, Nayden Gerov`s Dictionary and other sources. We`ve met dozens of people. We`ve visited several 

towns and villages in the Sliven Balkan. The results are still not completely satisfying for us, but we are 

pleased with the information we have gathered and the emotions we have been charged with, by the work on 

the project. 

 

     Тема на проект: “Тихонравовият дамаскин и историята на българската книжнина и език" 

Автор: Симона Симеонова, ученичка от XIа клас, Професионална Гимназия по Туризъм (ПГТ), гр. 

Самоков; vadersvodka@gmail.com 

Научни ръководители:  

доц. Ваня Мичева, Българска академия на науките,  e-mail: v.micheva@gmail.com 

Борислава Хаджийска, учител по БЕЛ в ПГТ, гр. Самоков, e-mail: bshad@abv.bg 

Димитър Апостолов, учител по английски език, ПГТ, гр. Самоков;  e-mail: mitkoeapostolov@gmail.com 

Резюме: 

Новобългарските дамаскини спомагат за развитието на българския книжовен език както и на 
славянската писменост и култура. С диалектния си изказ те възстановяват връзката между книжовен 
и говорим език. В текстовете от този тип е засвидетелстван живият български език, обогатен с 
книжовна лексика и начини на изказ. Така българската книжнина се приобщава към 
общоевропейския процес на демократизация на писмените езици.  

Тихонравовият дамаскин от втората половина на 17 век, е един от откритите и публикувани 
новобългарски дамаскини. Неговата съдба показва какъв е пътят на българската книга през епохата 
на Предвъзраждането. Той се появява като плод на българската любов към писменото слово и като 
грижа на всички българи от едно село да имат и пазят една българска книга.  

Предмет на настоящето изследване е сравнителен анализ на шестата божа заповед от 
поучителното слово за Десетте божи заповеди от Тихонравовия дамаскин с част от увода на История 

славянобълграска на Паисий Хилендарски. Целта на това изследване е да се проучат тенденциите в 
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развитието на книжовния български език. Анализът, който са базира на съпоставка на някои 
морфологични: падежни остътъци, степенуване, инфинитив, да-конструкции, членуване и 
лексикални особености, показа, че езикът на Тихонравовия дамаскин се отличава с близостта си до 
говоримия език. Това потвърждава тезата, че именно езикът на новобългарските дамаскини е начало 
на новобългарския книжовен език и се противопоставя на офиицалната научна позиция, според 
която новобългарският книжовен език се формира през втората половина на XVIII век в творчеството 
на възрожденските творци.  

Project title: The Tihonravov damaskin and the history of Bulgarian language and literature 

          Abstract: 

The new Bulgarian damaskins facilitate the development of the formal Bulgarian language as well as 

the progress of the Slavic script and literature. The use of vernacular in the damaskins restores the relation 

between formal and spoken language. The texts of this type use the living Bulgarian language enriched with 

formal vocabulary and means of expression. Thus, Bulgarian literature becomes part of the pan-European 

trend for democratization of written language.  

The Tihonravov damaskin from the second part of the 17th century is one of the new Bulgarian 

damaskins that have been located and published. The destiny of the book indicates the journey of Bulgarian 

books during the pre-Revival period. The damaskin demonstrates the love Bulgarian people have for written 

language. It also shows the great need for all Bulgarians from one village to possess and safekeep a sacred 

Bulgarian book.  

The goal of this paper is to perform a comparative analysis of the 6th commandment from the 

enlightening speech on the Ten commandments from the Tihonravov damaskin with part of the introduction 

from Slavonic Bulgarian History from Paisius of Hilendar. The analysis aims to track the diverse developments 

of the formal Bulgarian language. The study is based on comparing morphological case remnants, degrees of 

comparison, infinitive and “to” constructs, the use of articles and lexical particularities. The results indicate 

that the language of the Tihonravov damaskin comes very close to the vernacular of the period and the 

present day vernacular, which confirms the hypothesis that the words used in the new Bulgarian damaskins 

are also the foundation for the new Bulgarian formal language. These results are contrary to the widely 

accepted official view that the new Bulgarian formal language forms in the second half of the 18th century 

based on the works of Bulgaria’s National Revival authors. 

 

 

 



     Научна област: „Роботика“ 

Тема на проект: “Програмиране на хуманоиден робот NAO за учебни цели” 

Автори: Биляна Борисова и Иван Спасов, ученици в Професионална гимназия по компютърни 

технологии и системи (ПГ по КСТ) - гр. Правец; за контакт с авторите: ivanss9@abv.bg 

Научен ръководител: гл. ас. д-р Александър Кръстев 

Резюме:  

Проектът е насочен към програмиране на хуманоиден робот NAO за преподаване на урок по 

роботика на ученици. Програмата е написана на език Python в среда на софтуерен продукт 

Choregraphe. Решава се права задача от кинематиката за хвърляне на топче, описващо различни 

траектории на движение чрез изменение на ъгловото завъртане на ръката, изчисляване скоростта на 

нейното движение и времевия момент за разтваряне на пръстите на робота. По време на 

демонстрацията, роботът разказва урока за решаване на правата задача чрез гласов запис. 

 

Project title: Programming of humanoid robot NAO for students    

  

Abstract: 

The aim of this project is programming of humanoid robot NAO to teach lesson for students. The 

program is written in Python language in the Choregraphe software. It solves a straightforward task of ball 

kinematics describing different paths of motion by varying the angular rotation of the hand, calculating the 

speed of its movement, and the time for open a hand. During the demonstration, the robot tells the lesson 

about solving the rights problem by voice recording. 

 

      Тема на проект: „Интегриране на мозъчно-компютърен интерфейс и хуманоиден робот“ 

Автор: Ивелин Стоянов, ученик от XI клас на ПГ по КТС, гр. Правец; e-mail: ivelin_stoyanov@abv.bg 

Научен ръководител: проф. д-р Анна Лекова 

Резюме:  

Разработен, проектиран и приложен е мозъчно-компютърен интерфейс за управление на 

сензорите или за задвижване на двигателите на хуманоиден робот. Мозъчно-компютърният 

интерфейс транслира прихванатите от портативно и неинвазивно устройство ЕЕГ мозъчни сигнали в 

команди на робота. Интегрирани са две иновативни технологии. Разработена е безжична софтуерна 

рамка EMOTIV-NAO, интегрираща програмните класове на EMOTIV технологията с тези на 
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хуманоидния робот NAO, чрез която в реално време да се предават и изпълняват машинни команди 

от робота. Допълнителна роля на ЕЕГ базираната интеграция мозък-робот е за оценка на степента на 

усвояването на умения чрез имитация. 

 

Project title: Integration of brain-computer interface and humanoid robot 

Abstract: 

A brain-computer interface for sensor control or movement of humanoid robot has been developed, 

designed and implemented. Brain-computer interface translates non-invasive EEG brain signals into robot 

commands. Two innovative technologies are integrated. The EMOTIV-NAO wireless software framework, 

integrating the EMOTIV technology classes with those of NAO humanoid robot, has been developed to 

transmit and execute machine commands on the robot in real time. An additional role of EEG-based brain-

robot integration is to assess the degree of obtaining skills by imitation.  

 

Тема на проект: „Разработване на 3D принтирана роботизирана ръка за жестове“ 

Автори: Стефани Минчева и Радослав Илиев, Професионална гимназия по компютърни технологии и 

системи - гр. Правец  
За контакт с авторите: rado_99@abv.bg 
 
Научни ръководители: доц. Иван Чавдаров, Институт по роботика - БАН и инж. Венцислав Начев 

    Резюме:  

Представя се разработка на хуманоидна ръка, предназначена за изпълняване на жестове. 

Конструкцията е оригинална, като се прилага подход за отпечатване на „директно сглобени пръсти” 

на ръката, което е възможно само с използване на технологията за 3D принтиране. За управлението и 

генерирането на набор от жестове се ползва „сензорна ръкавица”. Разработката намира приложение 

като помощно средство при комуникация с хора с увреждания. Роботизираната ръка може да се 

ползва, например, в съдебни или учебни зали, и други. 

           Project title: Design of humanoid robotics arm for gesture realization 

       Abstract:  

A design of humanoid robotics arm for gesture realization is presented. This is an original 

construction where directly assembled units are used. The realization and application of these units is only 

possible by using 3D printing technologies. A sensor glove is used for control and gesture recognition. This 
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humanoid robotic arm could be used in communication with people with difficulties in their development. 

Another application could be in courts or for educational purposes.  

 

Тема на проект: „Mобилен сонар с безжично управление” 

Автори: Йоана Атанасова и Радослав Тотев, ученици в Професионална гимназия по компютърни 

технологии и системи - гр. Правец 

За контакт с авторите: radoslav_totev@abv.bg 

Научен ръководител: инж. Венцислав Начев 

Резюме: 

Представя се разработка на мобилен робот, предназначен за изпълняване на дистанционни 

измервания. Използвана е конструкция от количка с радио управление, на която са монтирани 

различни сензори. Сонарът се използва за автономно управление на робота в непозната среда. За 

управлението и извеждането на данните се използва приложение на Processing. Разработката намира 

приложение като помощно средство при измервания в среди опасни за човека.  

 

Project title: Wiress controlled Mobile sonar 

Abstract:  

We present design of Mobile sonar for measuring is presented. This is a construction from RC car and 

some sensors are used. The realization and application of these units is possible by using Arduino and 

Processing. This could be used for measuring in dangerous and overheated places. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:radoslav_totev@abv.bg


Тема на проект: „Движение на робот с шест крака при оптимизиран разход на консумирана 

енергия“ 

Автор: Велизар Кунов, XI клас,  ПГ по КТС, град Правец; e-mail: workspace@mail.bg 

Научни ръководители: проф. д-р инж. Веселин Павлов, инж. Георги Еленчев 

         Резюме 

Роботите с шест и повече крака използват голям брой двигатели (18 и повече), освен тях голям 

брой сензори и управляващ блок, които консумират голямо количество енергия. В автономен режим 

роботът носи своя енергиен източник, който има определен лимит на време между зареждане. Много 

са факторите, по които може да се оптимизира продължителността на автономна работа. Един от тях 

е свързан с оптимизиране (намаляване) разхода на енергия при движение. В настоящата работа се 

предлагат някои основни средства за намаляване на консумираната енергия при нормална 

експлоатация и насоки за бъдещи развития на изследванията. 

 

Project title: Six-legged robot movement with optimized consumption energy 

Abstract 

 

  Robots with six and more legs use a large number of engines (18 or more), besides a large number of 

sensors and control unit that consume a lot of energy. In autonomous mode, the robot carries its power source 

that has a definite time limit between charging. There are many factors on which the duration of autonomous 

work can be optimized. One of them is related to optimizing (reducing) the energy consumption in motion. 

The present work offers some basic tools for reducing energy consumption in normal operation and guidance 

for future research developments. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Научна област: Информатика и информационни технологии с приложен характер 

 

Тема на проект: „Предсказване на криптовалути на базата на публични блокчейн данни“ 

      Aвтор: Звездин Бесарабов, XI клас, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, гр. София, e-mail: me@zvezd.in 

       Научен ръководител: Тодор Колев, oсновател на кооператива “Обекто”; todor@obecto.com 

Резюме 

 Криптовалутите, децентрализираните нови начини за обмен на стойност, набират голям 

интерес сред обществото с издигането на Bitcoin, Ethereum и още стотици други криптовалути, с обща 

стойност над $100 милярда. За разлика от традиционните борси, където всички данни относно 

търгуването са централизирани и контролирани от организации, пазарът на криптовалутите е 

публичен, децентрализиран и прозрачен по дефиниция. Това придава уникална възможност за 

развитието на алгоритми за търгуване, които да правят предсказания на базата на новите публични 

данни в блочнейна. 

 Проектът се състои от поредица от инструменти, които събират и обработват блокчейн данни 

в реално време и ги използват, за да тренират поредица от модели на дълбоки невронни мрежи да 

извършват предсказания. Ние разглеждаме Convolutional невронни мрежови архитектури относно как 

те могат да открият визуални зависимости и тенденции в данните. За да представим данните в 

нужния формат, ние разработихме няколко метода, които приемат необработените блокчейн данни и 

създават серии от “изображения”, където данните придобиват смисъл в пространството. След като 

проведем експериментите, ние ще сравним нашите резултати с тези на стандартна имплементация с 

Recurrent невронна мрежа.  

 

Project Тitle: Predicting digital asset value based on blockchain activity data 

Abstract 

 Crypto-currencies, the decentralized new ways of exchanging value, are gaining a lot of interest 

recently with the emergence of Bitcoin, Ethereum and hundreds other crypto-assets totalling more than $100 

billion in value. Unlike the traditional markets, where all the data about the market and the trading itself are 

centralized and controlled by gatekeeper organizations, the crypto-asset markets are public, decentralized and 
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transparent by definition. This gives a unique opportunity for trading algorithms to provide predictions based 

on this new kind of data that is available on the blockchain. 

 The project consists of a chain of tools that gather and process real-time blockchain data and use it to 

train a set of custom Deep Neural Network models to make value predictions. We explore Convolutional 

Neural Networks and how they can find visual and spatial patterns in the data. To generate a dataset for that, 

we have developed numerous of methods that take the raw blockchain data and produce “images”, where the 

data makes sense spatially. Afterwards, we are comparing our results to a standart Recurrent Neural Network 

implementation. 

 

Тема на проект: „Подобряване на производителността на унитарни рекурентни невронни 

мрежи и приложението им върху задачата за автоматизирано разбиране на текст“ 

Автор: Иван Иванов, XII клас,  Американски колеж, София; e-mail: ivan@vankata.tk 

Научeн ръководител: Ли Джинг, Масачузетски технологичен институт  

Техническо резюме 

 При продължително изпълнение, рекурентните невронни мрежи с голяма дълбочина се 

изправят пред така наречения проблем на дългосрочните зависимости поради тяхната рекурента 

връзка. Въпреки че, моделът на дългата краткосрочна памет предоставя временно решение на този 

проблем, той има ограничена способност да запомня в дългосрочен план, което намалява 

възможните му приложения. Ние представяме съвременен подход за рекурентна невронна мрежа, 

който използва унитарна матрица в рекурентната връзка, за да се справи с дългосрочните 

зависимости, без да органичава способностите си за запомняне. Моделът е способен на високи 

технически резултати, но поради неефективна имплементация не достига очакваната 

производителност. Ние подобрихме имплементацията и структурата на този модел, постигайки 

времево подобрение до 5 пъти по-добре от оригиналната имплементация. В допълнение, ние 

приложихме нашия подобрен модел върху задачата за автоматизирано разбиране на текст и 

надминахме текущо широко използвания LSTM модел. 

Резюме 

 Имитацията на човешко мислене от компютърни системи чрез математически модели е една 

от най-предизвикателните задачи в областта на компютърните науки. Наскоро разработен такъв 

модел е изкуствената невронна мрежа, вдъхновена от структурата на невроните в човешкия мозък. 

Органичаващ фактор за производителността на този модел е дълбочината на невронната мрежа, 

която може да бъде достигната, като се запазва способността за обучение. Ние опитваме да решим 
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този проблем в областта на автоматизираното разбиране на текст, използвайки последен модел за 

невронна мрежа, който е способен на високa технoлогична ефективност. Ние допълнително 

оптимизираме имплементацията и структурата на този модел и наблюдаваме подобрение на 

скоростта до 5 пъти в сравнение от пъровначалната имплементация. В допълнение, използваме 

нашия подобрен модел за анализ на текст в реално време и постигаме по-голяма производителност 

от текущо широко използвания модел. 

Project title: Improving the Performance of Unitary Recurrent Networks and applying them to the 

Automatic Text Understanding Problem 

Abstract 

 During a prolonged time execution, deep recurrent neural networks suffer from the so-called long-

term dependency problem due to their recurrent connection. Although Long Short-Term Memory (LSTM) 

networks provide a temporary solution to this problem, they have inferior long-term memory capabilities 

which limit their applications. We use a recent approach for a recurrent neural network model implementing 

a unitary matrix in its recurrent connection to deal with long-term dependencies, without affecting its 

memory abilities. The model is capable of high technical results, but due to insufficient implementation does 

not achieve the expected performance. We optimize the implementation and architecture of the model, 

achieving time performance up to 5 times better than the original implementation. Additionally, we apply our 

improved model to the automatic text understanding task and outperform the widely used LSTM model. 

Summary 

 Simulating human thinking on computer systems by means of mathematical models is one of the most 

challenging problems in the field of Computer Science. A recently developed such model is the artificial neural 

network, inspired by the neuron structure in the human brain. A limiting factor for the performance of this 

model is the depth of neural connections that can be established while retaining learning ability. We attempt 

to remove this limitation in the field of automated reading comprehension using a recent neural network 

model known for achieving high theoretical efficiency. We further optimize the implementation and 

architecture of that model and exhibit speed improvement up to 5 times better than the original 

implementation. In addition, we use our improved model for real time text analysis and achieve higher 

performance than the current state-of-the-art model. 

 

 

 



Тема на проект: „Изследване на различни методи за разпознаване на междутекстова 

свързаност“ 

Автор: Милен Ферев, XII клас, Американски колеж, София, e-mail: m.ferev18@gmail.com 

Научен ръководител: Атанас Атанасов, основател на Beats Vision 

Резюме 

Разпознаването на междутекстова свързаност е подсфера на Обработването на естествен език. 

Връзката между два текстови фрагмента може да бъде позитивна, когато текстовете носят едно и 

също значение, неутрална, когато текстовете не са свързани и отрицателна, когато текстовете си 

противоречат. Това изследване представя описание на различни подходи към разпознаване на 

междутекстова свързаност и техните резултати върху стандартни бази от тестови примери.  

Ключови думи: междутекстова свързаност, невронна мрежа, машинно самообучение, дългострочна 

краткортайна памет 

Project title: Exploring Different Approaches towards Textual Entailment Recognition 

Abstract 

 Recognizing Textual Entailment is a subfield of Natural Language Processing. The connection between 

two text fragments can be one of entailment, when the two texts carry the same meaning, one of neutrality, 

when the two texts are unrelated, and one of negation, when the two texts have contrary meanings. In this 

study, different approaches towards Recognizing Textual Entailment are presented, analyzed, and their 

efficiencies are compared using standard datasets. 

Key words: Textual Entailment, Neural Network, Machine Learning, Long Short-Term Memory 

 

Тема на проект: "Научни сблъсъци" 

Автори:  

Виктор Топоров, XI клас, ПМГ „Баба Тонка", e-mail: vikktortoporov@gmail.com  

Кристиан Спасов, XI клас, ПМГ „Баба Тонка", e-mail: kristianspasov@abv.bg 

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по информатика и ИТ в ПМГ „Баба Тонка“; 

sfeimova@yahoo.com 
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„Научни Сблъсъци“ е уеб базирано приложение - игра, в която потребителят има свое 

собствено селце, което може да превърне в гигантска империя, само и единствено, чрез силата на 

знанията и науките. Играчът има пълен контрол върху своите хора и може да избира с какво да се 

занимава всеки един от тях. Строителите се нуждаят от ресурси, за да строят сгради, а за да започне 

строежът, играчът трябва да е на определено ниво по съответната наука. В зависимост от сградата, 

изискванията за нивата на наука могат да бъдат по математика, физика, астрономия, химия, 

биология, география, история и философия. „Научни сблъсъци“ е виртуален свят, който съчетава 

един модерен жанр игри с ученето и обогатяването на знания. 

Основната част от играта е развитието на селцето, което е пряко свързано с решаването на 

различни типове задачи. Поради тази причина, играчът трябва да използва знанията си, за да 

разшири владенията си. 

Цялото приложение е оптимизирано както за лаптопи и компютри, така и за телефони и 

таблети. Функциите работят на всякакви резолюции, а дизайнът се променя динамично в зависимост 

от екрана на устройството, което се използва. Кодът и графичните изображения са дело на авторите 

на проекта. Уеб приложението е достъпно на уеб адрес  www.scienceclash.com. 

Project title: Science Clash 

Abstract 

 Science Clash is a web based application – game, in which the user has their own village that they can 

transform into a gigantic empire, only using the power of knowledge and the sciences. The player has full 

control over their people and can choose their place of work. The builders need resources to construct 

buildings and for the construction to start, the player needs to have reached a certain level on the specific 

sciences. Depending on the type of building, the required science levels could be at Mathematics, Physics, 

Astronomy, Chemistry, Biology, Geography, History and Philosophy. “Science Clash” is a virtual world, which 

combines a modern genre of games with studying and enrichment of knowledge. 

The main part of the game is the development of the village, which is directly connected to solving different 

types of problems. That is why, the player has to use his knowledge to expand his possessions.  

The whole application is optimized for laptops, computers, phones and tablets. What is more, the overall 

functionality works on all screen resolutions and the design dynamically changes based on the device’s screen. 

The code and graphical images are created by the authors. The web application is accessible on the web 

address www.scienceclash.com. 
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Тема на проект: „Организатор на времето“  
 

Автори: 
 
Теодор Павлов, XI клас МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна; e-mail: tosheca@icloud.com 

Иван Тодоров, XI клас МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна; ; e-mail: ivan.s.t@abv.bg  

 

Научен ръководител: Елеонора Павлова, учител по ИТ, МГ ,,Д-р Петър Берон” Варна; e-mail: 

eleonora.pavlova@gmail.com 

Резюме 

Проектът е реализиран като приложна програма в областта на информатиката и 

информационните технологии. Основната цел е рационализиране на времето и водене на пълноценен 

начин живот. Идеята включва разделяне на всекидневието на отделни части за всяко действие в 

живота на човек. Създаденото от нас приложение разпределя правилно отделните действия като 

включва фактори, зависещи от потребителя (времето нужно за тренировка, хранене, сън, взимане на 

душ и т.н.). Всички алгоритми за последователната йерархична подредба на действията са създадени 

от нас, както и всички видове визуализиране на действията и времевите обозначения. Проектът 

представя едно ефикасно и интелигентно приложение, подпомагащо модерния начин на живот. 

 

Project Title: Time organization 
 

              Abstract 

 

 This project is created as an application program in the field of informatics and information 

technologies. Its main goal is to help people spend their time rationally and live a fulfilling life. The idea is to 

separate the time into many parts - one for every activity in a human`s life. The application that we created 

separates the time correctly, including some factors, which are different for every user (the time needed for 

sleep, workout, eating, taking a shower, etc.). All algorithms that determine the hierarchical sequence of the 

activities are created by us as well as all the ways of visualising the activities. The project presents one 

intelligent and very effective application that helps people live a modern life. 

 

 

 

 

 



Тема на проект: „Създаване на дигитални 3D модели с таблет и телефон“ 

Автори:  

Мария Манзурова, IX клас в ПМГ “Акад. С. П. Корольов“, гр. Благоевград; e-mail: mrm_e@mail.bg,               

Благой Манзуров, X клас в СУ “Братя Каназиреви“, гр. Разлог; e-mail: blagom@abv.bg                 

Научен ръководител: Мария Тодорова Браухле; e-mail: brauchle21@yahoo.de 

Резюме 

 Целта на проекта „Създаване на дигитални 3D модели с таблет и телефон“ е запознаване с 

основите на метрологията и фотометрията и проучване на възможностите за създаване на дигитални 

3D модели с непрофесионални устройства, като смартфони и таблети. В проекта са представени 

постигнатите резултати, както и участието на екипа в международно състезание за създаване на 

дигитални 3D модели. 

  

Project Title:  Creating Digital 3D Models with Tablet and Phone" 

         Abstract 

 

          The aim of the project is to learn about the basics of metrology and photometry and to explore the 

possibilities of creating digital 3D models with non-professional devices such as smartphones and tablets. The 

project presents the achieved results as well as the participation of the team in an international competition 

for the creation of digital 3D models. 

 

Тема на проект: „Двуфазова сегментация на замърсени изображения“ 

Автор: Живко Киришев, XII клас, МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив; e-mail:  

jivkokirishev@gmail.com 

Научен ръководител: Станислав Харизанов, ИМИ-БАН; e-mail: sharizanov@math.bas.bg 

Резюме 

Проектът представлява компютърен алгоритъм за двуфазова сегментация на замърсени 

изображения. Чрез него дадено изображение може да бъде разделено на две - обект и фон, като 

маркира пикселите от желания обект. По този начин, подадените данни се опростяват и разделят. 

Алгоритъмът представя изображението като планарен граф с ребра между пикселите му. Някои от 

ребрата имат тегло по-голямо от нула. Теглата измерват сходството между два пиксела (върха). 
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Работата с малък процент ребра със стойност различна от нула, ни позволява да използваме 

разредени матрици и по-ефективно да обработваме информацията. Математическият модел е базиран 

на оптимизиране на изпъкнала функция чрез надзиравано машинно самообучение и минимизира 

енергия с дадени допустими стойности. Алгоритъмът има широко приложение: може да бъде 

използван в медицината за диагностика, в археологията за анализиране и дигитализиране на 

културното наследство, в моделирането и строенето за неразрушително тестване, и др. Проектът е 

написан на Питон, заедно с някои безплатни библиотеки с отворен код. 

 

Project title: Two-phase segmentation on digital noisy images 

Abstract 

This project develops a computer algorithm for 2-phase segmentation of digital noisy images. This 

means that a given image is separated in two - foreground and background by marking the pixels related to 

the region of interest. As a result a simplified version of the input data is generated. The image is represented 

as a univariate function over a pixel matrix, related to the gray-scale intensity values of the image pixels. The 

algorithm represents the image matrix as a planar graph which edges correspond to the image pixels and 

weighted edges between some of them. The weights measure similarities between the two vertex pixels. Only 

a few of them are non-zero which allows us to work with sparse matrices and to efficiently process our data. 

Our mathematical model is based on supervised convex optimization and minimizes a certain energy function 

with given constraints. The algorithm application is really wide and can be used in medicine for diagnostics, in 

archaeology for analyzing and digitizing cultural heritage, in modeling and engineering for non-destructive 

testing, for national security and many more. The project is written in Python with some open source 

frameworks which helped its development. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема на проект: "България в рамки" 

Автори:  

Калина Матева, XI клас, ПМГ “Баба Тонка" - гр. Русе, e-mail: kalit07@abv.bg 

Бояна Чолакова, XI клас, ПМГ “Баба Тонка" - гр. Русе; e-mail: boyana_cholakova33@gmail.com 

Научен ръководител Сюзан Феимова, старши учител по информатика и ИТ в ПМГ „Баба Тонка“; 

sfeimova@yahoo.com 

Резюме 

„България в рамки“ е уеб базирано приложение, което позволява на потребителите да се 

върнат назад във времето. Те имат възможността да разгледат снимки, направени през XX-ти и 

началото на XXI-ви век в множество български градове. Също така, уеб приложението показва 

информация за всеки един от тези градове заедно с подробно описание на самите снимки.  

Целта на нашето приложение е да научи хората на историята на България. Кодът на 

приложенето е дело на авторите. Уеб приложението е достъпно на уеб адрес: www.bginframes.tk 

Abstract 

Bulgaria in frames is a web-based application that allows users to go back in time. They have the 

opportunity to view pictures taken in the twelfth and the beginning of the twenty-first century from multiple 

Bulgarian cities. Also, the web application shows information about every single one of those cities alongside 

some detailed description of each photo. 

The aim of the project is to enrich people’s knowledge of the Bulgarian history. The project is in the science 

field of Informatics and IT and the code is completely written by the authors. The web application is accessible 

at: www.bginframes.tk 
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Тема на проект: "Влез във форма" 

Автори:  

Моника Великова, X клас, ПМГ "Баба Тонка" - гр. Русе; e-mail: moni_bella@abv.bg 

Тимерланд Руфатов, X клас, ПМГ "Баба Тонка" - гр. Русе; e-mail: BGDestruction@gmail.com 

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по информатика и ИТ в ПМГ „Баба Тонка“; 

sfeimova@yahoo.com 

Резюме 

 Влез във форма е програма, предоставяща възможност за изготвяне на хранителен режим. 

Програмата спомага за лесното и бързо отслабване и подобряване на метаболизма. Освен това, тя е 

създадена за персонална употреба. Влез във форма е издържана в стилен и функционален вид, така че 

потребителите да получат своите резултати възможно най-бързо. Програмата покрива основната ни 

нужна информация - не е нужно допълнително проучване по темата. В допълнение, разполага с 

множество снимков материал и секция с упражнения. 

 

 Project Title: Get in shape 

Резюме 

Get in shape is a program, giving opportunities to make a diet. The program helps to easily and 

quickly getting fit and improves metabolism. In addition, it is suitable for personal use by everyone. The 

interface is stylish and functional. Besides, it has many information and many photos. 

 

  Тема на проект: "Опознай България" 

Автор: Моника Великова, X клас ПМГ "Баба Тонка" - гр. Русе; e-mail: moni_bella@abv.bg 

Резюме 

“Опознай България” е програма, насочена към възстановяване на изгубената връзка между хората и 

природата. Тя може да се използва както самостоятелно, така и групово. Основната информация е 

предоставена по интересен начин като, дори няма нужда от допълнителни проучвания. Програмата е 

предназначена да бъде добър помощник за всеки, който иска да се свърже с природата. Едно от най-



големите и важни предимства на приложението е, че то може да се използва от хора на всички 

възрасти и с минимални компютърни умения. 

Project title: Get to know Bulgaria 

Get to know Bulgaria is a program aimed at regaining the lost connection between people and nature. 

It can be used both individually and in groups. The basic information is provided and there is no need of 

further research. The program is designed to be a good helper for anyone who wants to get in touch with the 

nature. One of the biggest and most important benefits of the program is that it can be used by people of all 

ages and with minimal computer skills. 

 

          Тема на проект: "Анализ на данни от CMS и реконструкция на масата на Z бозон в  

канала Z→µ-µ+" 

Автор: Димитър Томов, XII клас ПМГ “Баба Тонка" - гр. Русе; e-mail: tomov.email@gmail.com 

Научен ръководител: Румяна Хаджийска, ИЯИЯЕ - БАН, e-mail: roumyana.mileva.hadjiiska@cern.ch 

Резюме 

Проектът представя анализ на експериментални данни от CMS за едногодишен период, за 

2011-та година. Анализът има за цел да подбере подходящи събития и да пресметне чрез тях 

инвариантната маса на Z бозон. Предложени са и фигури с ъглови разпределения на двойките мюони 

както и единичните мюони с цел анализ на пространствените тенденции в разпространението на 

мюоните. 

                Abstract 

The project presents analysis of experimental data from CMS for the period of 2011. The analysis aims 

at selecting proper events and using them for estimation of the Z boson invariant mass. Angle distribution 

figures for muon couples as well as single muons are presented in order to achieve analysis of the directional 

tendencies of muons and muon couples’ propagation with respect to the CMS coordinate system. 

 

 

 

 



Тема на проект:  "Изкуствена имунна система" 

Автори: Йоанна Илиева, Селин Шемсиева и Светлана Вълчева, XI клас ПМГ „Баба Тонка" - гр. Русе 

За контакт с авторите: joanna_ilieva@abv.bg; selin_ashkanova@abv.bg; svetlana_valcheva@abv.bg. 

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по информатика и ИТ в ПМГ „Баба Тонка“, 

гр. Русе; e-mail: sfeimova@yahoo.com 

Резюме 

Изкуствената имунна система (Artificial Immune System – AIS) представлява модел за изследване 

на структурата и функциите на биологична имунна система и използването им за решаване на задачи 

в математиката, инженерството и информатиката.  

Основните техники са взаимствани от имунологичните теории, които обясняват поведението на 

имунната система при бозайниците. AIS предлага 4 фундаментални метода, които намират 

приложение в различни обществени сфери. Разработихме алгоритъм за всеки от тях и създадохме 

визуализация на моделите на езика С#. Целта на приложението „Изкуствена имунна система” е да 

покаже процесите, които протичат при всеки един от методите. 

 

       Abstract  

The artificial immune system (Artificial Immune System - AIS) is a model which purpose is to examine 

the structure and functions of biological immune systems and use them to solve problems in mathematics, 

engineering and informatics.  

The basic techniques are borrowed from immunological theories that explain the behavior of the 

immune system in mammals. AIS offers four basic methods that are used in different social spheres. We 

developed an algorithm for each of them and created a visualization of the models in C# language. The aim of 

the application "Artificial immune system" is to show the processes occurring in each of the methods. 

 

 

 

 

 

 



Тема на проект: „Виртуален асистент“ 

Автори:  

Алекс Цветанов, IX клас на СМГ "П. Хилендарски", гр. София; e-mail:  alex_tsvetanov_2002@abv.bg 

Антоан Георгиев, X клас на ППМГ, гр. Монтана; e-mail: antoangeorgiev@yahoo.com 

Научен ръководител: доц. Златогор Минчев, директор на Съвместния център по обучение, симулация 

и анализ на БАН, ИМИ-БАН; zlatogor.minchev@gmail.com 

Резюме 

 Изградени са много системи за управление на обучението, но нито една от тях не използва 

най-новите технологии в обучението - няма система, която да обединява изкуствения интелект и 

виртуалната реалност в едно. 

 Основната цел на нашия проект е изработването на система, която да използва тези 

технологии и да създадем „виртуален асистент“, който да комбинира най-добрите практики в 

организирането на обучения, така че да са интересни, полезни и максимално улеснени за учениците. 

Най-важната част от нашия проект е да стимулираме учениците, показвайки им, че учебните 

предмети не са толкова трудни, колкото изглеждат. 

 Асистентът ще помага на учениците, като отговаря на въпросите им към уроците и като им 

дава различни по тип задачи, които ще включват теоретична част, но в по-голяма степен ще са 

ориентирани към практиката. 

          Project Title: Virtual assistant 

          Abstract 

 In fact there are a lot of built-in learning management systems, but none of them uses the newest 

technologies in learning (there is no system that combines artificial intelligence and virtual reality at once).  

 The core aim of our project is to develop a system that uses these technologies to create a "virtual 

assistant" that combines best practices in learning so that it will be more interesting, useful and as easy as 

possible for students.  

 The assistant will help students by answering their questions and giving them different tasks that will 

include a theoretical part but will be more practice-oriented. 

 



Научна област „Математика“ 

 

Тема на проект: „Вероятности за улучване на мишена в граф” 

Автор: Мария Александрова, IX клас на СУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Кърджали; e-mail: 

mimeto6789@gmail.com    

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

математика“; e-mail: peter.gaydarov@gmail.com 

Резюме 

Настоящият проект е в областта на математиката. Той е базиран на математическа задача за 

чудовище, опитващо се да хване принцеса в определено пространство – граф. Разгледани са различни 

случаи за хващане на неподвижна мишена. Описани са събития и вероятностите чудовището да хване 

принцесата, базирани на тях. Също така са показани техники за намирането на тези вероятности. 

 

Project Title: Probabilities of Hitting a Target in a Graph  

Abstract 

This project is the mathematical field. It is based on a mathematical problem about a monster trying to 

catch a princess in a particular space – a graph. Different cases of catching a stationary target are considered. 

You can see events and the probabilities that the monster catches the princess based on these events. Also, you 

will learn techniques for finding these probabilities. 

 

Тема на проект: "Методи на обезшумяване на дигитални изображения" 

Автор: Ивайло Желев, XI клас ППМГ "Васил Левски" - гр. Смолян; e-mail: ivaylo_jelev@abv.bg 

Научен ръководител: Станислав Харизанов, e-mail: sharizanov@math.bas.bg 

Настоящият доклад е научен проект по математика. Проблемът, който изследвахме, е 

редуцирането на Гаусовия шум, с когото често се сблъскваме в дигиталните изображения. 

Изследването включваше анализ на проблема от статистическа гледна точка и изготвянето на 

математически модел, върху който да изградим ефективен алгоритъм за изчистване на шумни 

изображения. Предложили сме описание и числови резултати от имплементацията на PDHGMp 

(Primal-Dual Hybrid Gradient with Multiple p-variables) алгоритъма, както и авторски принос под 
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формата на теоретическо доказателство за възможен алтернативен подход към проблема. Първият 

алгоритъм използва Primal-Dual метода за приближения, за да реализира минимизация на ROF 

функцията (приложена за пръв път от Рудин, Ошер и Фатеми) върху N-измерна сфера. Тествахме 

алгоритъма на примерни черно-бели изображения, оценявайки работата му чрез количествени мерки 

като MAE и PSNR и чрез качествен анализ на текстурата, ръбовете, контраста и други елементи от 

изчистеното изображение. Предложихме авторски алтернативен метод за обезшумяване чрез 

представяне на чистото и шумното изображения като N-измерни точки. Генерират се N на брой 

случайни други точки и чрез статистически преобразувания се изчислява разстоянието им до чистото 

изображение. Така шумното изображение лежи на N на брой сфери около тези точки. В доклада не е 

описан алгоритъма, а само теоретически модел на подобен подход и някои от особеностите, които 

трябва да се имат предвид. 

     Project Title: Methods for denoising digital images 

 

Abstract: 

The present paper is a science project in the mathematics field. The subject to our research was 

reducing of Gaussian noise often present in digital images. The research included analyzing the problem from 

a statistical point of view and developing a mathematical model to build an efficient denoising algorithm upon. 

A description and numerical results of the PDHGMp (Primal-Dual Hybrid Gradient with Multiple p-variables) 

algorithm are present in the paper, as well as a personal contribution to the problem in the form of a 

theoretical proof of an alternative approach. The former algorithm uses Primal-Dual Hybrid Gradient 

algorithm pioneered by Rudin, Osher, and Fatemi (ROF) and tested it on different stock grayscale images, 

judging its performance using quantitative measures such as MAE and PSNR. Additionally, we judged the 

quality of our result by simply looking at things such as texture, edges, contrast. We offered an alternative 

approach of our own idea by representing the images as N-dimensional points. An N number of other such 

points are generated and their distance to clear image is calculated by performing statistical transformations. 

So the clear image lies on an N number of spheres around those points. An algorithm implementation is not 

included in the paper, only the theoretical model. 

 

 

 

 

 



Тема на проект: “Спрежение на Микел” 

 

Автор: Сиел Риен Шефкетова, XII 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 ще бъде разгледана следната конструкция. Точка 
1N  е избрана случайно 

в ABCV . През нея прекарваме трите чевиани, използвайки пресечните им точки със страните на 

триъгълника построяваме точката на Микел
1M . Спрягаме точка 

1N  изотомично в точка
2N . 

Използвайки пресечните точки на чевианите, минаващи през точка 
2N  със страните на 

триъгълника, построяваме точката на Микел
2M . Това ще наричаме спрежение на Микел. Ако 

построим центъра на вписаната окръжност забелязваме, че
1 2M O M O . 

 

Project Title: Miquel’s Conjugation 

Abstract 

In the following project we are looking at a specific construction. We choose a random point 
1N in 

ABCV  and we construct the three chevians trough it. Using the intersection points of the three chevians 

with each of the sides of the triangle we construct Miquel's point
1M . We conjugate point 

1N  isotomically in 

point
2N . Using the intersection point of the chevians going trough 

2N  with each of the sides of the triangle 

we construct Miquel's point
2M . This we'll call Miquel's conjugation. If we construct the circumcenter we 

notice that
1 2M O M O . 
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Тема на проект: „Покритие на ленти от триъгълници“ 

 

Автор: Цветелина Карамфилова, XII клас, СУ „Петко Р. Славейков”, гр. Кърджали, e-mail: 

cveti_0620@abv.bg 

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

e-mail: milchev_v@abv.bg 

Резюме 

Настоящият проект „Покритие на ленти от триъгълници” е посветен на покрития на различни 

видове решетки - с размери 2 n , а също и на два типа специфични решетки във формата на ъгъл. 

Всички 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. 

През 2014 година John Bodeen, Steve Butler, Taekyoung Kim, Xiyuan Sun, Shenzhi Wang от 

Държавен университет в Айова, САЩ, публикуват в The Electronic Journal of Combinatorics статия 

“Tiling a strip with triangles”. В нея са разгледани решетки с размери 2 n . 

В проекта са разгледани и различните връзки между редиците, които отговарят за покритието 

на различните решетки.  

 

Project Title:  Tiling of triangle strips 

Abstract 

This project Tiling of triangle strips is dedicated to tiling of different types of square grids - with sizes 

2 n , and also two types of specific grids in the shape of  angle. All tiling 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. 

In 2014 John Bodeen, Steve Butler, Taekyoung Kim, Xiyuan Sun, Shenzhi Wang from the Iowa State 

University, USA, published in the Electronic Journal of Combinatorics article “Tiling a strip with triangles”. It 

is considered grids with sized 2 n . 

In the project are considered and different connections between the sequences, which are responsible 

for tiling the different grids. 

 



Тема на проект: “Анализи на нонограми” 

Автор: Иван Георгиев, XI клас на СМГ "Паисий Хилендарски”; e-mail: ivan.v.geo@gmail.com 

Научен ръководител: Станислав Харизанов; e-mail: sharizanov@math.bas.bg 

Резюме 

 

Разработеният проект представлява проучване за нонограмите, които са широко свързани с 

компютърната томография. Сканирането с компютърна томография използва компютърно 

обработени комбинации от много двуизмерни рентгенови измервания, взети от различни ъгли, за да 

се получат томографски изображения. Томограмите са лесни за решаване, но рядко имат единствено 

решение, а минограмите са много рядко решими. Нонограмите са някъде посредата - те са решими и 

почти винаги имат единствено решение. 

Нонограмите, познати също като Griddlers или Японски пъзели са логически пъзели, в които 

клетките в таблицата трябва да бъдат черни или да останат празни според номерата отстрани на 

таблицата, за да се разкрие скрита картина. Нонограмите са NP-hard (не могат да бъдат решени в 

полиномиално време) проблеми и имат различни нива на трудност. Въпреки това нямат ограничения 

по отношение на размера и не са задължително квадрати. 

Личният ми принос към проекта е в обобщаването на резултатите за минограми и томограми, 

в намирането на полезни леми, теорема и факти за нонограмите, минограмите и томограмите, както 

и в систематизирането им. 

Project title: Analysis of Nonograms 

Abstract: 

This paper introduces an innovative approach for nonograms, widely connected with computer 

tomography. A computer tomography scan makes use of computer-processed combinations of many two-

dimensional radiographic X-ray measurments taken from different angles to produce tomographic images. 

Tomograms are easy to solve but rarely possess a unique solution and minograms are very seldom solvable. 

Nonograms are somewhere in the middle - they are solvable and almost always have a unique solution. 

Nonograms, also known as Griddlers or Japanese puzzle are picture logic puzzles in which cells in a 

grid must be colored or left blank according to numbers at the side of the grid to reveal a hidden picture. The 

general Nonogram problem is NP-hard (non-deterministic polynomial-time hard) and have widely varying 

difficulty levels. However, they have no theoretical limits on size and are not restricted to square layouts. 
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My personal contribution to the project is in summarizing the results of minograms and tomograms, 

finding useful lemmas, theorem and facts about nonograms, minograms and tomograms, as well as their 

systematisation. 

 

Тема на проект: “Циклочевианно спрягане” 

Автор: Ивайло Петров, XII Б клас, ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора; e-mail: ivko_nz7@abv.bg 

Научeн ръководител: Надежда Аплакова, Career Teachers, UK; e-mail: aplakova@gmail.com 

 

Резюме 

Настоящата разработка е посветена на циклочевианното спрягане в Евклидовата геометрия. 

Изследвам двойки циклочевианно спрегнати точки, формулирам и доказвам няколко задачи в 

равнината. В изследователската част на проекта търся и аналог на тази геометрична конструкция в 

пространството. Дефинирам циклочевианна спрегнатост на точка за тетраедър и разглеждам 

аналогични на тези в равнината задачи.  

 

Project title: Cyclocevian conjugate 

 

Abstract 

The following work is about the cyclocevian conjugate in the Euclidean geometry. I am investigating 

pairs of cyclocevian conjugate points, formulating and proving some problems in the planar geometry. In the 

research section of the project I am searching for an analogy of this geometric construction in the solid 

geometry. I am defining a cyclocevian conjugation of a point for a tetrahedron I am investigating analogical 

problems to these in the planar geometry 
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Научна област „Физика“ 

 

Тема на проект: “Ракетна механика” 

Автор: Александър Недков, IX клас СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София; e-mail: al_nedkov@abv.bg 

Научни ръководители: Ана Сотирова и Никола Каравасилев 

За контакт: Никола Каравасилев, e-mail: karavasilev@gmail.com       

Резюме 

Този проект в областта на физиката изследва ракетната механика и по-точно – тази на водната 

ракета. Ракетната наука е една от най-популярните сфери на физиката в днешно време, а водната 

ракета е опростен модел на истинска ракета. Засега съм показал само основните принципи на 

ракетния механизъм. Беше направен компютърен модел на водната ракета, използвайки подходящи 

приближения, а после теоритичните траектории бяха сравнени с тези получени от няколко 

изстрелвания. Голяма прилика беше забелязана между експерименталните данни и теоретичните 

очаквания, с някои малки разлики, породени от наличието на вятър и промяна в коефициента на 

съпротивление, по време на полета. 

    

 Project Title: Rocket mechanics 

Abstract 

The following project in the fields of physics examines rocket mechanics, specifically the physics of a 

water rocket. Rocket science is one of the most popular fields in physics nowadays and the water rocket is a 

simplified model of a rocket. Yet, it is good enough to demonstrate the basic principles of rocket mechanics. A 

computer model for the water rocket was made, using appropriate approximations, and the theoretical 

trajectory was then compared to the trajectories obtained from several launches. A large consistency between 

experimental data and theoretical expectations was observed, with minor discrepancies due to background 

conditions such as presence of wind and change in the drag coefficient during the time of flight. 

 

 



Тема на проект: „Модел на йонизационна камера“ 

Автор: Анастасия Генова, XI клас, 133 СУ „Ал. С. Пушкин“, гр. София, e-mail: 

guenova.anastasia@gmail.com 

Научен ръководител: Ралица Ранчова, учител по физика в 133 СУ „Ал. С. Пушкин“, гр. София e-mail: 

ran4ova@abv.bg 

      Резюме 

 Проектът представя достъпен за всички ученици модел на йонизационна камера. 

Разработката има за основна цел приобщаване на учениците към физиката като наука чрез 

поднасянето на учебния материал по разбираем и нагледен начин. Представяме нискобюджетна 

разработка на йонизационна камера, която да може да бъде изработена от учениците в училище с 

помощта на техен преподавател. След като построят модела на йонизационната камера, младите 

изследователи ще имат възможност сами да направят експерименти и да анализират получените 

резултати. Моделът на йонизационната камера се състои от метален цилиндър с проводник вътре, 

които сформират кондензатор. Когато радиоактивни лъчения попаднат в камерата, газовите 

молекули се йонизират и започва насочено движение на частици. Използва се електрометър, който е 

включен като повторител, за да се разрежда йонизационната камера по-бавно и да могат да се 

отчетат по-прецизно резултатите. След проведени експерименти и анализ на резултатите 

заключихме, че нашата йонизационна камера работи правилно. Разработката има и по-широки 

възможности за приложение за учебни цели и е особено подходяща за обучение в условия на 

ограничени средства за експериментална дейност, включително на международно равнище.    

    Project title: Ionization chamber model  

Abstract 

This project presents an ionization chamber model designed to be accessible to all students. The goal 

of this project is to make Physics as a science more appealing to students by presenting the curriculum in a 

clear and understandable way. We are presenting a low-budget ionization chamber model, which can be 

assembled by students at school with the help of their teachers. After they build the ionization chamber model, 

the young scientists will be able to conduct their own experiments and to analyze the results. The ionization 

chamber consists of a capacitor made by feeding a conductive metal rod (wire) through the center of a metal 

cylinder. When radioactive rays enter the chamber, gas molecules become ionized and as a result a directed 

motion of particles is formed. An electrometer is then connected to the chamber as a repeater to slow down 

the ionization chamber electric discharge and allow for more precise readings to be taken. After carrying out 

multiple experiments and verifications, we determined that our ionization chamber model works correctly. 



The ionization chamber model has an even wider application in supporting teaching in less developed areas in 

the world which have scarcer resources to spend on education. 

Научна област „Химия“ 

Тема на проект: „Екологичните проблеми на XXI-ви век. Проблеми на моя регион- 

замърсяване на р. Тунджа“ 

Автор: Даяна Христова, XI клас в ЕГ „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол; e-mail: azdidito@abv.bg 

Научен ръководител: Венета Петрова, учител по химия и физика в ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Ямбол; 

e-mail: emanoilova_petrova@abv.bg 

Резюме 

В XXI-ви век, време на постоянно развиваща се икономика и индустриализация, да се 

възползваме наготово от предоставените ни екстри си има своите неоспорими предимства, но и 

редица негативни последици. Ние замърсяваме нашия дом – планетата Земя. Вниманието днес е 

съсредоточено върху убийства, терористични атаки, грабежи, но не и върху тези проблеми, които 

също ни убиват, но бавно и незабележимо, а именно екологичните проблеми. Именно това ме накара 

да направя този проект, в областта на химията. Промишлените, земеделските, транспортните и 

редица други дейности са отговорни за замърсяването на въздуха, който дишаме, водата която пием 

и почвите, от които си набавяме храна. Освен преките вреди които нанася, замърсяването води до 

множество глобални проблеми – разрушаване на озоновия слой, глобално затопляне, киселинни 

дъждове. Ще проследим техните вреди върху екосистемите, флората, фауната и върху нашето здраве. 

В целия проект има мои мисли, разсъждения и опити по поставените теми. Мои са предоставените 

снимки в частта, в която описвам своите наблюдения върху река Тунджа, преминаваща през моя град.   

Описвам наблюденията си за нейната промяна през годините, замърсителите й и изследвания на 

химичния и физичния й състав. 

Project title: Ecological problems and pollutions in XXI-st century. Problems in my region – 

pollution of the river Tundja 

Abstract 

In XXI-st Century, time of constant, evolving economic and industrialization, taking advantages of the 

features definitely has its pros, but also many cons. We pollute our home – planet Earth! Attention nowadays 

is placed on murders, terrorist attacks and robberies, but not on the problems that also kill us, slowly and 

unnoticeable – ecological problems. That’s exactly what made me do this project, in the field of chemistry. 

Manufacturing, agriculture, transportation and other activities are responsible for the pollution of the air we 



breathe, the water we drink and the soils from which we get food. Apart from the direct damage it does, 

pollution leads to many global problems – depletion of the ozone layer, global warming, acid rains. All of them 

combined have a negative effect on the flora and fauna and on our health. This project includes my thoughts, 

arguments and experiments on those and other subjects, but the main part of the project which I made is – 

looking into the river Tundja, which passes through my hometown. Including picture material, personal 

observations, the river’s changes throughout the years, waters quality, pollutants and researches on the rivers 

chemical and physical composition. 
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Научна област: “Биология“ 

 

Тема на проект: “Слабата страна на силния пол. Как бисфенол А и ендокринните 

разрушители влияят на мъжкото репродуктивно здраве?“ 

Автори:  

Далия Христова, е-mail: dalia9912204015@abv.bg 

Пламен Георгиев, e-mail: plamen.georgiev1776@gmail.com 

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, гр. Плевен 

Научен ръководител: Людмила Бояджиева; e-mail: lusmar@abv.bg 

Резюме: 

        Бисфенол А (4,4'-дихидрокси-2,2-дифенилпропан) е органично съединение, широко 

използвано в производството на пластмаси за бита. Пътят на експозиция на човека е най-често 

орален, поради миграцията на BPA от поликарбонатни (PC) съдове и бутилки, използвани в 

ежедневието, PVC водопроводни тръби и т.н. BPA в организма действа като ксеноестроген и 

поради това се числи към т. нар. ендокринни разрушители. BPA е причина за ожесточени 

спорове в научната общност, тъй като многочислени научни изследвания показват вредното 

му влияние върху репродуктивната система на човека. На фона на статистиката за увеличаващ 

се стерилитет у нас и на глобалното влошаване на качеството на семенната течност при 

мъжете от индустриалните държави, проектът ни има за цел да проучи възможното влияние 

на бисфенол А от обкръжаващата среда върху репродуктивната система на мъжа.   

Отделно, проучихме и изследвахме различни биопластмаси, които биха могли да 

послужат за екологичен и безопасен заместител на PC съдове в ежедневието. Проучихме 

потребителското поведение с цел да разберем каква роля играе BPA в бита на родния 

потребител. Сериозна крачка беше направена в опита да популяризираме темата сред по-

младите и да засилим интереса на специалистите в областта.   

 

 

mailto:dalia9912204015@abv.bg
mailto:plamen.georgiev1776@gmail.com
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Project Title: The weak point of the stronger sex. How bisphenol A and other endocrine 

disruptors influence men’s reproductive health? 

Abstract 

Bisphenol A (4,4'-dihydroxy-2,2-diphenylpropane) is an organic compound widely used in the 

manufacture of household plastics. The route of human exposure is most often oral due to migration 

of BPA from polycarbonate (PC) containers and bottles used in everyday life, PVC plumbing pipes, and 

so on. BPA in the body acts as xeno-estrogen and therefore belongs to the so called endocrine 

disruptors. BPA is the cause of fierce disputes in the scientific community, as numerous scientific 

studies show its harmful impact on the human reproductive system. Studies of men sterility are 

showing some disturbing statistics: a deterioration of semen quality in men from industrially 

developed countries is found in both local (Bulgaria) and global grounds. Our project aims to study the 

possible impact of BPA found in the enviroment to the male reproductive system.  

We have researched and tested different organic plastic materials that could serve as an eco-

friendly and safe PC substitutes in everyday life. We have studied user behavior to understand what 

role BPA plays in the native consumer's lifestyle. A big step was taken in popularizing the topic among 

the young people and increasing the interest of different scientists in this matter.  

 

Тема на проект: “Тайните на еукариотната клетка" 

Автори: 

Катерина Павлова, XI клас, ПМГ "Атанас Радев", гр. Ямбол; e-mail: kati_pav@abv.bg 

Мирослава Грозева, XI клас, ПМГ "Атанас Радев", гр. Ямбол, e-mail: miroslava_grozeva@abv.bg 

Пламена Стоянова, XI клас, ПМГ "Атанас Радев", гр. Ямбол; e-mail: plamena317@gmail.com 

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

Резюме 

Цели на проекта: Основната цел на проекта е създаване на електронно помагало за ученици 

за изучаване на еукариотната клетка с помощта на 3D модели. 

Научна област: Цитология 

    Реализирахме целта на настоящия проект чрез следните основни задачи: 

mailto:kati_pav@abv.bg
mailto:miroslava_grozeva@abv.bg
mailto:plamena317@gmail.com
mailto:dani_pal@abv.bg
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 Проучване на научната литература и анализ на събраната информация  

 Проучване и избор на подходящ софтуер 

 Изработване на 3D модели на растителна и животинска клетка с помощта на онлайн 

платформа Vectary  

 Изработване на презентация за устройството на еукариотната клетка с помощта на 

програмата Power Point 

Използвани методи и материали: При създаването на електронното помагало използвахме 

следната методика: 

 Проучване и описание на устройството на еукариотната клетка 

 Работа с онлайн платформа Vectary за създаване на 3D модели на растителна и 

животинска клетка 

 Работа с програмата Power Point 

 Сглобяване на електронното помагало в завършен вид 

   При разработването и изпълнението на настоящия проект използвахме като материали: 

източници от Интернет, различни литературни източници, онлайн платформа Vectary и 

програмата Power Point. 

Наблюдения и заключения: Настоящото електронно помагало за ученици за изучаване на 

еукариотната клетка с помощта на 3D модели има амбициозната идея да направи интересно и 

лесно за възприемане устройството на същинскоядрената клетка. 

 Приносът на авторите е в цялостната визуализация на еукариотната клетка и 

разработените от тях лично 3D модели на растителна и животинска клетка. Това помагало 

може да се използва във всяко българско училище, като са необходими само компютър, 

мултимедия и достъп до Интернет. 

Представеният проект дава възможност темата за еукариотната клетка да бъде 

разглеждана и доразвивана с помощта на съвременните електронни ресурси. 

Project title: The secrets of the eukaryotic cell 

Abstract 

Project Objectives: The main purpose of the project is to create an app for students to study the 

structure of the eukaryotic cell by using a 3D-model.  

Scientific field: Cytology 

We have accomplished the purpose of the project by means of the following tasks: 
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 A survey of the scientific literature and analysis of the collected information; 

 A survey and selection of an appropriate software; 

 A development of a 3D-model of the plant and the animal cell using the online Vactary 

platform; 

 A development of a presentation. 

Materials and methods: during the development of the app we used the following methods: 

 Observation and description of the eukaryotic cell; 

 Developing a 3D-model of the plant and the animal cell using the online Vactary platform; 

 Developing a presentation using the Power Point Program; 

 Development of a completed app. 

During the research and the development of the project we used the following materials: 

 Internet sources; 

 Different literature sources; 

 The online Vactary platform; 

 The Power Point Program. 

Observations and conclusions: This app provides a new and an interesting way to study the 

structure and the function of the eukaryotic cell by using a 3D-model. 

The contribution of the authors is in the overall visualization of the eukaryotic cell and the 

development of a 3D-model of the plant and the animal cell. This app can be used in any Bulgarian 

school - the only required technologies are a computer, a multimedia and an Internet access. 

 

 

 


