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ПРЕДГОВОР

От 22 до 24 ноември 2021 г. се проведе осмата ежегод-
на Ученическа научна сесия, организирана от Ученическия 
институт на БАН (УчИ-БАН). В нея бяха представени 59 
разработки (проекти) с общо 91 автори – ученици от 7. до  
12. клас. Всички ученици получиха писмена рецензия на тех-
ния проект, направена от специалист от БАН или друга 
научна организация, съдържаща препоръки за подобряване 
на работата. При откриването на сесията участниците в 
нея бяха поздравени от чл.-кор. Евдокия Пашева, зам.-пред-
седател на БАН, г-жа Мария Гайдарова, зам.-министър в 
Министерство на образованието и науката, г-жа Боряна 
Кад монова, изпълнителен директор на Фондация „Еврика“, и 
г-н Михаил Тачев, изпълнителен директор на Международна 
фондация „Св.св. Кирил и Методий“. 

Проектите бяха разпределени и докладвани в пет от-
делни секции: 

• секция „Изкуствознание и изобразително изкуство“ с 
жури в състав: д-р Румена Калчева, изкуствовед и арт кри-
тик, член на Съюза на българските художници, секция „Кри-
тика”, и член на Международната асоциация на арт крити-
ците AICA, и д-р Христина Кюркчийска, изкуствовед;

• секция „Биология, биомедицина; биоразнообразие и хи-
мия“ с жури в състав: чл.-кор. Димитър Иванов, Институт 
по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (пред-
седател), проф. Радостина Александрова, Институт по 
експериментална морфология, патология и антропология с 
музей – БАН, проф. Радостина Стоянова, директор на Ин-
ститут по обща и неорганична химия – БАН;
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• секция „Хуманитарни и обществени науки“ с жури в 
състав: проф. Елка Мирчева – Институт за български език 
(председател), доц. Пенка Ватова, директор на Институт 
за литература – БАН, и гл. ас. д-р Елена Борисова – Инсти-
тут за литература – БАН;

• секция „Математика“ с жури в състав проф. Емил Ко-
лев, ИМИ – БАН (председател), доц. Христо Костадинов, 
ИМИ – БАН, и Невена Събева-Колева – ИМИ –БАН;

• секция „Информатика, информационни и комуникацион-
ни технологии и технически науки“ с жури в състав: доц. Зла-
тогор Минчев, ИИКТ – БАН (председател),  изв. проф. Емил 
Келеведжиев, ИМИ – БАН, доц. Николай Златов – Институт 
по механика – БАН, гл. ас. д-р Тодор Брънзов, ИМИ – БАН. 

Поради ограниченията, свързани с пандемията 
COVID’19, всички секционни заседания се проведоха онлайн с 
помощта на системата ZOOM. 

Тази книжка съдържа резюметата (на български и ан-
глийски език) на всички проекти, представени за участие в 
осмата сесия на Ученическия институт на БАН. Отличени-
те от съответните журита проекти могат да бъдат на-
мерени на адрес: https://www.bas.bg/?p=36704.

Издателство „Просвета”, което е известно със съпри-
частността си към откриването и развитието на таланта 
на младите хора в България, предостави на всеки отличен 
проект по един годишен абонамент за безплатно ползване 
на електронните ресурси на издателството.

 
Елена Панчовска,  

административен координатор на УчИ-БАН

Акад. Петър Ст. Кендеров,  
научен ръководител на УчИ-БАН
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Проекти в област „ИНФОРМАЦИОННИ,  
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ“

Тема на проекта: 
„Оценка на уязвимостите на възли в мрежата  

чрез външно и вътрешно сканиране“

Автор: Любомир Ненов, X клас, 9. Френска езикова гимназия 
„Алфонс дьо Ламартин“, гр. София 
За контакт: liubo.nenov@gmail.com

Под ръководството на Иван Златанов, ICB
За контакт: i_zlatanov@protonmail.com 

Резюме 

В днешно време има различни възможности за контрол на 
мрежовата сигурност. Това води до появата на все по-сложни 
проблеми и нови уязвимости в системите. Те стават по-сериоз-
ни в резултат на нарастващата сложност на мрежата и внедря-
ването на съвременни техники за експлоатация. Предложено-
то решение преодолява тези лимити, като адресира ограни-
ченията на обикновените тестови инструменти за сканиране 
на уязвимости. Към тях се добавя анализ, който е особено ва-
жен за вътрешно и външно тестване. Той има за цел цялостна 
оценка на клиентски и сървърни приложения, тяхната защите-
на софтуерна конфигурация и инспекция на натоварването на 
изчислителните процеси.
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Project Title:  
“Vulnerability Assessment of Network Nodes via External 

and Internal Scanning”

Abstract 

Nowadays the variety of network security control causes more 
advanced problems to emerge. They are becoming more difficult as 
a result of the increasing network complexity and the deployment 
of state-of-art vulnerabilities. It overcomes the constraints, by 
addressing limitations of regular vulnerability scanner test suites, 
and adding analysis specifically relevant to internal and external 
testing. It has the purpose to comprehensively assess client and 
server side applications, their secure software configuration and 
running background processes.

Тема на проекта: 
„Дълбок вариационен темпорален модел  

за апроксимация на дългови криви в безарбитражни  
модели на Нелсън-Зигел“ 

Автор: Белослава Малакова, XI клас, Софийска математичес-
ка гимназия „Паисий Хилендарски“, гр. София 
За контакт: beloslava.malakova@gmail.com  

Научни ръководители: Рафаел Рафаилов, Станфорд и Виктор 
Колев, Станфорд
За контакт: rafailov@stanford.edu

Резюме

Представената работа е изследване в областта на машинното 
обучение (ML), целящо да подобри прогнозирането на кривите 
на доходност, линии, изобразяващи лихвени проценти с еднак-
ва ценност, но с различни дати на изтичане.
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Досега са правени опити да се прогнозират кривите на до-
ходност чрез модели без арбитраж (AF) и чрез динамичния мо-
дел на Нелсън и Зигел (DNS), и двата неуспешни – AF моделът 
работи на теория, докато DNS само емпирично. Като решение 
Кристенсен, Диболд и Рудебуш (2010) са се опитали да ком-
бинират най-добрите методики от двата, извеждайки модела 
на Нелсън-Зигел без арбитраж (AFNS), с нерешима произво-
дителност поради нуждата да бъде решено обикновено ди-
ференциално уравнение със затворена форма и изисквана за 
решаване система от стохастични диференциални уравнения.

За да се постигнат подобрения в сравнение с предишни-
те опити, представяме работа към дълбок вариационен модел 
за апроксимация на дългови криви в безарбитражни модели 
на Нелсън-Зигел. Използваме дълбоки вариационни бейзо-
ви филтри (DVBF), които са генеративен модел, прилаган в 
областта на неконтролираното обучение, изпъкващ с прехо-
ди, оформящи латентното пространство, като същевременно 
предотвратява директното образуване на латентно простран-
ство от модела. С DVBF свързваме преходен модел от типа  
Орнщайн-Уленбек (OU) – стационарен модел от тип Гаус-Мар-
ков с непрекъсната вероятност. По-конкретно използваме мо-
дела на Васичек, прилаган във финансите, поради уловената 
средна реверсия, тъй като лихвените проценти не могат да се 
повишат за неопределено време.

Project Title: 
“Towards Variational Arbitrage-Free Nelson-Siegel Model”

Abstract

The presented work is research in the field of Machine Learning 
(ML) aiming to improve the prediction performance on yield curves, 
lines that are plotting interest rates with equal quality but different 
maturity dates. 

So far people have tried to approximate the yield curves through 
arbitrage-free (AF) models and through the Dynamic Nelson-Siegel 
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model, both of which are unsuccessful, the AF model works in theory, 
whilst the DNS works only empirically. As a solution, Christensen, 
Diebold, and Rudebusch have tried to combine the best methods 
of both and have introduced the arbitrage-free Nelson-Siegel model 
(AFNS), with intractable performance, however, due to the closed-
form solution of the ordinary differential equation and the required to 
be solved a system of stochastic differential equations. 

In order to achieve improvements compared to the previous 
attempts, we present work towards a variational arbitrage-free 
Nelson-Siegel model. We use Deep Variational Bayes Filters 
(DVBF), which are a generative model used in the field of 
unsupervised learning, standing out with transitions shaping the 
latent space, while also preventing the model from directly drawing 
the latent space. To the DVBF we connect a transition model of the 
type Ornstein-Uhlenbeck (OU) – a stationary Gauss-Markov model 
with continuous probability, and more specifically the Vasicek OU 
model, due to the captured mean reversion, as the interest rates 
cannot rise indefinitely.

Тема на проекта:
„Изследване на интерпретируемостта на машинното  

обучение чрез анализиране на данните за генетичната  
последователност на туморния супресор“

Автор: Христо Тодоров Тодоров, XII клас, Природо-математичес-
ка гимназия „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил
За контакт: httodoroff@gmail.com

Научен ръководител: Dr. Kevin Chu, Velexi Corporation

Резюме

С приложението на техники от областта на машинното обуче-
ние върху разнообразни полета (например синтезиране на реч 
или здравеопазаване) проблемът за интерпретируемост става 
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все по-значим. Геномиката изглежда като обещаваща сфера 
за прилагане на интерпретируеми модели. Ние създадохме 
подходи от областта на машинното обучение за анализ на не-
обработена ДНК на туморни супресорни гени, фокусирайки се 
специфично на определяне на гени чрез произволно извлече-
ни k-mers, което е трудна задача поради рядкостта на данни-
те. Нашите резултати имплицират, че кодирането на входните 
данни има силно влияние върху репрезентациите, които моде-
лите научават, и че SHAP стойностите са полезен инструмент 
за интерпретиране на поведението на конволюционни неврон-
ни мрежи, тренирани на ограничени данни от геномиката.

Project Title:
“Exploring Machine Learning Interpretability by Analyzing 

Tumor Suppressor Genetic Sequence Data” 

Abstract

With the application of machine learning techniques to various 
fields (e.g. speech synthesis, healthcare), the problem of 
interpretability is gaining importance. Genomics seems to be a 
promising field for building interpretable machine learning models. 
We created machine learning approaches for analyzing raw 
tumor suppressor genetic sequence data, focusing specifically 
on determining reference genes from randomly extracted k-mers, 
which is a challenging task due to the data sparsity. Our results 
suggest that the encoding of the input data has a strong impact on 
the representations the models learn and that SHAP values are 
a useful tool for interpreting the behavior of convolutional neural 
networks trained on limited genomics data.
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Тема на проекта: 
„Разпознаване на ментално състояние чрез машинно 

обучение въз основа на EEG и GSR сигнали“

Автор: Габриела Чавгова, XIIа клас, Математическа гимназия 
„Акад. Кирил Попов“ , гр. Пловдив
За контакт: chavgova88@gmail.com

Научен ръководител: Звездин Бесарабов, University College 
London; University of Waterloo 
За контакт: zcabzbe@ucl.ac.uk

Консултант: доц. Златогор Минчев, Институт за информацион-
ни и комуникационни технологии – БАН
За контакт: zlatogor.minchev@gmail.com

Резюме

Нашата хипотеза е, че биоелектрическите сигнали могат да 
се използват като надежден източник за анализ и предвижда-
не на менталните състояния на хората. Фокусираме се вър-
ху използването на тези сигнали, за да разпознаем конкретно 
състояние и евентуално да предвидим следващите ментални 
състояния, провокирани от стимул.

Първо, разпознаваме текущото състояние на човек с ал-
горитъм за машинно обучение, който използва галванична 
кожна реакция (GSR). Второ, използваме електроенцефало-
графия (ЕЕG) сигнали, за да разпознаем конкретно състояние 
и да проведем анализ на данните. Трето, целим да прогнози-
раме бъдеща реакция, когато човек е стимулиран с неочакван 
стимул. 

Способността да се разпознават и прогнозират ментални-
те състояния на хората може да бъде от полза за развитието 
на мозъчно-компютърните интерфейси и взаимодействие чо-
век – машина. Тя може да бъде от полза и за психологията, 
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невронния маркетинг и по-нататъшното развитие на областта 
за изследване на мозъка. 

Като бъдеща работа планираме да разширим набора си 
от данни на EEG и да намерим по-значими характеристики за 
обучението на невронната мрежа.

Project Title: 
“Mental State Recognition via Machine Learning based on 

EEG and GSR signals”

Abstract

We hypothesize that bioelectrical signals can be used as a reliable 
source to analyze and foresee people’s mental states. We focus 
on using these signals to recognize a specific current and possibly 
predict the next mental states provoked by stimulus. 

First, we recognize the current state of a human with a 
machine learning algorithm which uses galvanic skin response 
(GSR). Second, we use Electroencephalography (EEG) signals 
to recognize a specific state and conduct analysis of the data. 
Third, we aim to forecast a future state reaction when a human is 
stimulated with an unexpected stimulus. 

The ability to recognize and forecast people’s mental states 
can be helpful for the development of Brain Computer Interfaces 
and human-machine interaction. It can also be beneficial for 
psychology, neural marketing, and further development of the 
brain research field. 

As future work, we plan to expand our EEG dataset and find 
more meaningful characteristic for neural network training.
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Тема на проект: 
„Изследване върху заболелите от диабет (2017 – 2021)“

Автор: Мартина Пламенова Иванова, Xв клас, Природо-мате-
матическа гимназия „Иван Вазов“, гр. Добрич  
За контакт: msninakirova@gmail.com

Резюме 

Проектът „Изследване върху заболелите от диабет (2017 – 
2021)“ има за цел да покаже на база данните за заболелите 
в град Добрич за опасността, която носи все по-ширещото се 
затлъстяване сред малки и големи. Разработката е продълже-
ние на изследване, извършено въз основа на данни, събрани 
за заболелите от 2017 до 1 март 2020 г., както следва: възраст, 
ръст, тегло, индекс на телесната маса, кръвна захар, глики-
ран хемоглобин, допълнителни заболявания и медикаменти. 
Добавени са данните за заболелите от диабет от началото на 
2021 до 1 юли 2021 г. Извършен е анализ на средните стой-
ности на индекса на телесната маса и кръвнозахарния профил 
по Т-критерия на Стюдънт. Сравнени са стандартните откло-
нения в замeрените индекс на телесната маса и кръвна захар. 
Резултатите показват статистически значима разлика в сред-
ните стойности и дисперсиите за 2017 и 2021 г.

Project Title: 
“Study on Diabetics (2017–2021)”

Abstract

The project named Study on diabetics (2017–2021) aims to show, 
on the basis of data collected from patients in the town of Dobrich, 
about the danger of increasing obesity among young and old. The 
project is a continuation of a study conducted on data collected 
for patients from 2017 to March 1, 2020, as follows: age, height, 
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weight, Body Mass Index, blood sugar, glycated haemoglobin, 
complementary diseases and medications. Data on diabetics 
from the beginning of 2021 to July 1, 2021 have been added. An 
analysis of the averages of the Body Mass Index and blood sugar 
profiles according to the Student’s T-test was performed. The 
standard deviations in the measured Body Mass Index and blood 
sugar were compared. The results show a statistically significant 
difference in the average values and the variances for 2017 and 
2021.

Тема на проекта: 
„Софтуер за анализ на изображения  

на единични ДНК молекули“

Автор: Теодор Кирилов Кирилов, XII клас, Софийска матема-
тическа гимназия „Паисий Хилендарски“, гр. София 
За контакт: teokirilov@gmail.com

Научен ръководител: доц. Анастас Господинов, Институт по 
молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ – БАН

Резюме

Репликацията на генетичен материал е един от най-важните 
процеси в живота. Множество контролни механизми осигуря-
ват правилното протичане на този процес по време на всяко 
делене на клетката. Смущенията в протичането на процеса на 
репликация на ДНК имат тежки последици върху засегнатата 
клетка и сегашните модели ги свързват с развитието на про-
цеса на туморогенеза. До момента най-точният метод за изу-
чаване на ДНК репликация е маркирането на новосинтезира-
ни ДНК молекули с халогенирани нуклеотиди, последвано от 
имунофлуоресценция и засичане от специализирана микро-
скопска апаратура. Този метод е известен с наименованието 
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“DNA fiber labeling”. Методът осигурява регистрирането на ак-
тивността на единични репликационни комплекси чрез измер-
ването на дължините на „следите“, оставени от всеки един от 
тях. Съществуват много малко опити за автоматизация на този 
анализ и няма софтуер с тази цел, който е свободно достъпен 
за изследователите. Това дефинира целта на този проект, а 
именно разработването на програмно средство за автоматизи-
ран анализ на изображения на единични ДНК молекули.

Приложението е разработено чрез платформата Eclipse 
IDE for Java Developers, Version: 2020-06 (4.16.0), използваща 
Java (TM) SE Development Kit 14.0.2(64 bit). Изображенията 
са получени от флуоресцентен микроскоп Axiovert 200M (Carl 
Zeiss) и камера Axiocam MR3 (Carl Zeiss). 

Приложението на разработения софтуер за анализ на 
маркирани чрез флуоресценция ДНК молекули демонстрира 
неговата потребност. Анализът на експерименталните данни 
е значително опростен, като същевременно достоверността 
на получените резултати е подобрена спрямо стандартния 
ръчен метод на измерване при наличието на по-голям масив 
от данни за анализ. Софтуерът е свободно достъпен и е под 
активна разработка. Това ще стимулира изследвания върху 
молекулярните механизми, застъпени в контрола на процеса 
на ДНК репликацията, както и върху влиянието на множество 
съединения – лекарства, замърсители и други, използвани в 
човешката дейност, върху процеса на ДНК репликация. Тези 
изследвания са дикертно свързвани с подобряване на човеш-
кото здраве и софтуерът ще ги подпомогне.

Project Title: 
“Software for Image Analysis of Single DNA Molecules”

Abstract

The duplication of genetic information (DNA replication) is central to 
life. Numerous control mechanisms ensure the exact course of the 
process during each cell division. Disturbances of DNA replication 
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have severe consequences for the affected cell and current 
models link them to the development of cancer. Currently, the most 
accurate method for studying DNA replication is the labeling of 
newly synthesized DNA molecules with halogenated nucleosides 
followed by immunofluorescence and microscopy detection, 
known as DNA fiber labeling. The method allows the registration 
of the activity of single replication complexes by measuring the 
length of the “trace” left by each of them. The major difficulty of the 
method is the labor-intensive analysis, which requires measuring 
the lengths of a large number of labeled fragments. There are very 
few attempts to automate this analysis and there is no software 
that is freely available to researchers.

In an attempt to solve the problem, the aim of this project is to 
develop an efficient software tool for the automated image analysis 
of single DNA molecules.

The application was created with Eclipse IDE for Java 
Developers, Version: 2020-06 (4.16.0) using Java (TM) SE 
Development Kit 14.0.2(64 bit). The images were obtained from a 
fluorescence microscope Axiovert 200M (Carl Zeiss) and camera 
Axiocam MR3 (Carl Zeiss). 

The application of the developed software to the image analysis 
of fluorescently labeled DNA molecules demonstrated its utility. The 
analysis of the experimental data was significantly simplified, while 
reliability of data increased by the standardized measurement of 
more DNA molecules. The software is freely available and is still 
under active development. This will stimulate research into both the 
molecular mechanisms involved in the control of DNA replication 
and the effects of various compounds: drugs, contaminants and 
others used in human activity on the process of DNA replication. 
These studies are directly related to the improvement of human 
health and the software will facilitate them.
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Тема на проекта: 
„Самообучение за извличане на характеристики  
посредством дълбок автоенкодер за оценката  

на микроскопски изображения от in situ хибридизация“ 

Автори: Деян Хаджи-Манич, Александър Янев, Борис Стоя-
нов, Константин Томов, ученици от X и XI клас, Математическа 
гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

Научни ръководители: доц. д-р Стоян Павлов, доц. д-р Галина 
Момчева
За контакт: galina.momcheva@vfu.bg 

Резюме

Основната цел на този проект е продължаване на работата 
на Biomed Varna чрез замяна на последователността на спе-
цифично филтриране и намаляване на размерите с последо-
вателността на енкодера на автокодираща конволюционна 
невронна мрежа, обучена върху данните от изображението. 
Предлагаме изцяло да заобиколим избора на специфични ха-
рактеристики и вместо това да използваме вектора, генериран 
от латентния слой в автоенкодер, обучен върху анализираните 
изображения. Експериментирайки с автоенкодера и наблюда-
вайки неговата ефективност, открихме оптималните стойности 
за размерите на партиди, използвани при изчислението, колко 
дълбок трябва да бъде моделът, за да се научим как правилно 
да кодираме и декодираме плочките, които да бъдат класи-
фицирани. Друго нещо, което трябваше да направим, за да 
постигнем целта си, беше да проектираме архитектурата на 
автоенкодера, като я направим достатъчно дълбока, и избе-
рем оптимални функции за активиране, параметри, размери 
на слоевете и като имаме конволюционни слоеве, комбинира-
ни с обединяващи слоеве за извличане на функции. Генери-
рането на таблица с функции, визуализиране на резултатите, 
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постигнати от модела, демонстрирането на начина, по който 
се обучава, и изследването на набора от данни са задачи, ре-
шени в рамките на този проект.

Project Title: 
“Feature Learning by a Deep Autoencoder for the Evaluation 

of Microscopic In-Situ Hybridization Images”

Abstract

The main goal of this project is to reproduce the previous work of 
Biomed Varna by replacing the sequence of specific filtering and 
dimension reduction with the encoder sequence of an autoencoding 
convolutional neural network trained on the image data. We 
propose to bypass the selection of specific features altogether 
and instead use the vector generated by the latent layer in an 
autoencoder trained on the analyzed images. By experimenting 
with the autoencoder and observing its efficiency, we found the 
optimal values for batch sizes used in the computation, how 
deep the model needed to be in order to learn how to properly 
encode and decode the tiles to be classified. Another thing 
we had to do in order to achieve our goal was to design the 
architecture of the autoencoder by making it deep enough and 
choosing optimal activation functions, parameters, layer sizes, 
and having convolutional layers combined with pooling layers for 
feature extraction. Generating a table of features, visualizing the 
results accomplished by the model, showcasing how it trains and 
examining the dataset are some tasks in this project.
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Тема на проекта:
“SuchDoge”

Автор: Никита Радославов Койнов, XII клас, Образцова мате-
матическа гимназия „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив
За контакт: nikicha03@gmail.com 

Научен ръководител: Дарина Брънчева, старши учител по ин-
форматика и информационни технологии 
За контакт: dary_brancheva@abv.bg

Резюме

Проектът „SuchDoge“ е уеб базиран софтуер. Използвайки го, 
всеки може лесно и бързо да споделя интересни и забавни 
снимки. Предоставя се възможност да се разглеждат сним-
ките, качени от други потребители, и да бъдат поощрявани 
чрез дарения. Приложението е направено, като е следван ар-
хитектурният шаблон за дизайн MVC. То е разделено на три  
части – база данни, сървърна част и потребителски интер-
фейс. Могат да се обособят следните функционални звена: 
регистрационен модул, потребителски профил, модул за кач-
ване на снимка, модул за разглеждане на снимки и модул за 
дарения.

Project Title: 
“SuchDoge”

Abstract

SuchDoge is a web-based software. Using it, anyone can easily 
and quickly share interesting and fun photos (memes). It is possible 
to view the photos uploaded by other users and make donations. 
The application is made following the MVC design pattern and 
divided into three parts: database, server part (backend) and 
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web user interface (frontend). The following functional units can 
be distinguished: registration module, user profile, family trees 
module and module for family members.

Тема на проекта: 
„Програмен продукт за регистрация на гости в хотел“

Автор: Мартин Даниелов Доцов, IXб клас, ПМПГ „Св. Климент 
Охридски“, гр. Монтана
За контакт: marti_dotzov@mail.bg

Ръководител: Бистра Цонева-Луканова, учител по информати-
ка и информационни технологии в ПМПГ „Св. Климент Охрид-
ски“, гр. Монтана
За контакт: bist2002@abv.bg

Резюме

Проектът представлява програмен продукт за регистрация в 
хотел, като помага въвеждането на данните за гостите, стаи-
те, заявките и самия хотел да бъде улеснено и оптимизирано. 
Важ на цел на проекта е систематизиране на информацията 
и избягване на повторения при въвеждането на данни. Дру-
га цел е защита от грешки при въвеждане на данни, за което 
донякъде помага това, че веднъж въведена правилно, инфор-
мацията не се налага да се въвежда повторно. Оптимизиране 
на информацията постигам с връзки между таблиците. Цели 
на проекта са да даде възможност за бързо търсене на дан-
ни по определени критерии, както и изготвяне на отчети с ин-
формация за конкретно запитване – клиенти, стаи, периоди на 
посещение и др., като тези отчети могат да бъдат подробни, 
но могат да са с достатъчно кратко и опростено съдържание, 
за да послужат при обмен на информация между фирми, за 
представяне пред институции или архив на самия хотел. Цел 
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на проекта е разработеният софтуер да отговаря на нуждите 
на различни потребители с различна квалификация, а програ-
мата Access, на която съм създал проекта, дава възможност 
да се изгради естетичен и интуитивен интерфейс, която въз-
можност из ползвах.

Project Title: 
“Software Product for Registration in a Hotel”

Abstract

The project represents a software product for registration in a hotel, 
which helps with the input of the guests’ data, the rooms, their 
reservations and the data of the hotel to be made more simple and 
optimized. Important missions of the project are the atomization 
of information and avoiding the repetition of data when it is input 
into it. Another part of the project is avoiding errors by not requiring 
the information to be input again after it has been done once. 
The optimization of information is achieved through connections 
between the tables. The point of the project is to create a quick way 
to find data in specific criteria and to prepare reports for the clients, 
rooms, the duration of the stay and more, which can then be saved 
for the archives of the hotel or be showed to institutions in a simple 
to understand, but detailed way. Another one of project’s missions 
is to be usable by people with different qualifications, which is why 
I used the program Access, because it allows for the creation of a 
aesthetic and intuitive interface.
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Тема на проекта: 
„IQ тестове – тестове за интелигентност“

Автор: Златимир Георгиев Петров, IXа клас, ПМПГ „Св. Климент 
Охридски“, гр. Монтана
За контакт: zlatimirpetrov23@gmail.com

Ръководител: Бистра Цонева-Луканова, учител по информати-
ка и информационни технологии в ПМПГ „Св. Климент Охрид-
ски“, гр. Монтана
За контакт: bist2002@abv.bg

Резюме 

Уебсайтът има за цел да подобри логическото и математи-
ческото мислене на потребителите. Той измерва интелигент-
ността на потребителите чрез тестове, които извеждат техните 
резултати с правилните отговори. Сайтът помага на хората да 
решават математически и логически задачи. Всеки любител 
на математиката може да решава задачите, които обхващат 
различни математически познания. В един тест има и лесни, и 
трудни задачи. Ако искате да изпитате възможностите си, мо-
жете да посетите сайта. Резултатът от теста се изписва, след 
като формата е изпратена.

Project Title:
“IQ (Intelligence Quotient) Tests”

Abstract

The website aims to improve the logical and mathematical thinking 
of users. It measures users intelligence through tests that display 
their results with the correct answers, helping people solve mathe-
matical and logical problems. Every lover of mathematics can solve 
problems that cover different mathematical knowledge. There are 
both easy and difficult tasks in one test. If you want to test your 
capabilities, you can visit the site. The test result is displayed after 
the form is sent.
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Тема на проекта:
„Уеб програмиране Информатика, роботика и училище. 

Практическо приложение на роботиката в училище – 
LEGO робот RoboScience“

Автори: Сияна Костова, Криси Стоянова и Емил Трайков,  
IXa клас, ПМГ „Акад. С. Корольов“, гр. Благоевград

Научен ръководител: Константина Бучинска, старши учител по 
информатика и информационни технологии 
За контакт: k.buchinska2019@abv.bg

Резюме

В нашия съвременен свят думата „робот“ е позната и все 
по-често чувана, а самите роботи все по-често срещани. Ро-
ботите се използват и в класните ни стаи. Някои хора мислят 
за роботите като за опасни технологични новости, които ще 
доведат до гибелта на човешката раса и ще превземат света. 
Ние пък мислим, че роботите са необходими навсякъде, и в 
училище също. Искаме с LEGO робот да представим възмож-
ностите на програмираните роботи и да улесним запознаване-
то на начинаещите с програмирането му.

Проектът ни има за цел да покаже възможностите за про-
грамиране на роботи и приложението им в училище. Роботите 
помагат и на ученици, и на преподаватели. Чрез тях може да 
се обработва информация и процесът на учене и преподаване 
става атрактивен и желан.

Кабинетите ни са оборудвани с умни дъски, компютри и 
таблети, а уроците ни стават все по-интерактивни и разчитат на 
все повече софтуер. В съвсем близко бъдеще технологии, кои-
то днес ни се виждат фантастични, ще бъдат нещо обичайно.

Основната цел на този проект е моделът да се приложи в 
училище, за да се улесни обучението ни по информатика, кон-
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струиране и по-масово участие на ученици в извънкласни про-
екти за програмиране. Връзката между програмиране, роботи 
и тяхното приложение е заложена в този проект. Използването 
на LEGO Mindstorms за програмиране на робота ни дава въз-
можност за управление на самия робот. 

Основната идея е посветена на установяване на връзката 
между програма, робот и приложението на роботите в училище. 

Project Title: 
“Informatics, Robotics and School. Practical Application  

of Robotics in School: LEGO Robot ‘RoboScience’”

Abstract

In our modern world, the word “robot” is known and heard more and 
more often, and robots themselves are more and more common.

Robots are also used in our classrooms. Some people think of 
robots as dangerous technological innovations that will lead to the 
destruction of the human race and take over the world. We think 
that robots are needed everywhere and in school as well.

With LEGO robot we want to present the capabilities of 
programmed robots and to facilitate the acquaintance of beginners 
with its programming.

Our project aims to show the possibilities for programming 
robots and their application in school. Robots help both students 
and teachers. They can be used to process information and make 
the learning and teaching process attractive and desirable.

Our classrooms are equipped with smart boards, computers 
and tablets, and our lessons are becoming more interactive and rely 
on more and more software. In the very near future, technologies 
that seem fantastic to us today will be commonplace.

The main goal of this project is to apply the model in school 
to facilitate our training in computer science, design and greater 
participation of students in extracurricular programming projects.
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The connection between programming, robots and their 
application is embedded in this project. Using LEGO Mindstorms 
to program the robot allows us to control the robot itself.

The main idea is dedicated to establishing the connection 
between a program, a robot and the application of robots in school.

Тема на проекта:
“Smart Future”

Автор: Александра Александрова Умленска, XII клас, ПМГ 
„Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил
За контакт: aleksandraumlenska@yahoo.com 

Резюме

The Smart Future е концепция от три разработени проекта с 
обществено, образователно, природно и техническо значение. 
The Past Future Bike представлява колело, задвижвано от въз-
духа. AU HydroBot2021 е робот, който се задвижва с възобно-
вяема енергия с бъдеща цел задвижване чрез водород. Star 
Seeker представлява звездна карта, включваща най-новата 
технология за провеждане на светлина. 

Проектът е от научна област „Технически науки“.
Оригиналният принос към проектите е цялостната разра-

ботка и създаване на идеята. 

Project Title: 
“The Smart Future“

Abstract

‘The Smart Future’ is a concept that includes three developed 
projects with social, educational, ecological, and technical 
significance. The Past Future Bike represents an air-powered bike. 
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AU HydroBot is a robot that is powered by renewable energy with 
a future goal fuel represented by hydrogen. Star Seeker is a star 
map featuring the latest light-conducting technology.

The project is in the scientific field of Technical Sciences.
The original contribution to the projects is the overall 

development and creation of the idea.

Тема на проекта:
„Одесос. Платноходка с автопилот“

Автори: Иван Димитров и Цветослав Мавродиев, XII клас, Ма-
тематическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

Научен ръководител: Елеонора Павлова, ЗДУД, Математиче-
ска гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна

Ментор: Атанас Атанасов

Резюме

Нашият проект „Одесос“ представлява IoT (Internet of Things) 
платноходка с автопилот. Той е предназначен за пренасяне на 
товари и хора. „Одесос“ ще даде възможност за изцяло авто-
матизирано дистанционно пренасяне на стоки по вода по на-
пълно екологичен начин. Чрез автопилота на платноходката 
няма да има нужда от екипаж. Така „Одесос“ има възможност-
та да пренася стоки евтино и лесно от една точка до друга, 
като единственото изискване е наличието на вятър. Платно-
ходката ще се движи чрез няколко автоматизирани системи, 
както и ще има специална карта, чрез която лесно да се следи 
маршрутът ѝ. „Одесос” ще може да бъде използван от много от 
компаниите, изпълняващи доставки по вода.
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Project Title: 
“‘Odessos’. Sailboat with Autopilot”

Abstract

Our project “Odessos” is an IoT (Internet of Things) sailboat with au-
topilot. It is designed to carry loads and people. “Odessos” will pro-
vide an opportunity for fully automated remote transport of cargo by 
water in a completely environmentally friendly way. There will be no 
need for a crew on the sailboat’s autopilot. Thus, “Odessos” has the 
ability to transport cargo cheaply and easily from one point to anoth-
er, with the only requirement being the presence of wind. The sail-
boat will run through several automated systems, and there will be 
a special map through which it is easy to follow its route. “Odessos” 
can be used by many of the companies performing water transport.

Тема на проекта: 

“MyVibe”

Автор: Теодор Радославов Койнов, XIб клас, Математическа 
гимназия „Академик Кирил Попов“ гр. Пловдив

Научен ръководител: Дарина Брънчева, старши учител по 
информатика и информационни технологии, Математическа 
гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив

Резюме

Проектът „MyVibe“ е уеб базирана платформа, която цели да 
даде възможност за изява на музиканти и артисти. Основни-
те функционални възможности на проекта са: качване на ау-
диофайл, създаване на потребителски профил и слушане на 
вече качени аудиофайлове. Приложението е направено, като е 
следван архитектурният шаблон за дизайн MVC. То е разделе-
но на три части – база данни, сървърна част и потребителски 
интерфейс. В него могат да се обособят следните функционал-
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ни звена: регистрационен модул, потребителски профил, модул 
за качване на аудиофайл и модул за слушане на аудиофайл.

Project Title: 
“MyVibe”

Abstract

The project “MyVibe” is a web-based platform that aims to enable 
musicians and artists to show their unique masterpieces. The main 
functionalities of the project are: uploading an audio file, creating 
a user profile and listening to already uploaded audio files. The 
application is made following the architectural template for MVC 
design pattern, and is divided into three parts: database, server 
part and user interface. The following functional units can be 
distinguished in it: registration module, user profile, module for 
uploading an audio file and module for listening to an audio file.

Тема на проекта:
“Safe Bike”

Автор: Стоян Христов Ганчев, IXж клас, Математическа гимна-
зия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив
За контакт: s.ganchev2002@gmail.com

Научен ръководител: инж. Недялка Кузева 
За контакт: neli_kuzewa@schoolmath.eu

Резюме 

Всяка година има около 400 случая на пътнотранспортни про-
изшествия с велосипедисти. Човешките рефлекси често не са 
достатъчни за избягването им.

Проектът SafeBike спада към областта на информатиката 
и информационните технологии. Той цели да направи колоез-
денето по-безопасно и достъпно.

SafeBike следи дистанцията на велосипеда отпред и отзад 
в сантиметри, оборотите в минута и скоростта в час, наклона 
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на пътя в градуси и ги показва на LCD дисплей. Автоматично 
управлява светлините спрямо осветеността. При нарушава-
не на нужната дистанция сигнализира със звуков и светлинен 
сигнал. Предотвратява погрешно подаване на пътепоказатели 
(мигачи). Следи температурата на въздуха и когато тя е ниска, 
сигнализира, тъй като пътят може да е заледен. Батериите се 
зареждат чрез соларен панел и капацитетът им се показва на 
дисплея. Преди стартиране на системата велосипедистът из-
диша в сензор за алкохол и при наличие на такъв колелото за-
почва да издава пищящ сигнал. SafeBike лесно и бързо може 
да бъде поставен върху всяко колело.

Направен е двуезичен сайт за проекта с цел популяриза-
ция. Проектът е разработен с помощта на доц. Георги Петров 
и е написана статия, която е включена в „Годишника по телеко-
муникационни технологии“ на Нов български университет.

Project Title:
“Safe Bike”

Abstract

Every year there are about 400 cases of road accidents with 
cyclists. Human reflexes are often not enough to avoid them.

The SafeBike project belongs to the field of informatics and IT. 
It aims to make cycling safer and more accessible.

SafeBike monitors the distance at the front and at the back of 
the bike in centimeters, rpm and speed, the slope of the road in 
degrees and shows them on LCD display. It automatically controls 
the lights according to the brightness. When the distance is too 
short, it signals with a sound and light signal. It prevents misdirection 
of turn signals. It monitors the air temperature and when it is low, 
it signals as the road may be icy. The batteries are charged via 
a solar panel and their capacity is shown on the display. Before 
starting the system, the cyclist exhales in an alcohol sensor and in 
the presence of such the bike signals by sound. SafeBike can be 
easily and quickly mounted on any bicycle. 

A bilingual site for the project was created to promote it.
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Тема на проекта: 
„Регулируем захранващ блок“

Автори: Малин Иванов Шарланджиев, XIIг клас, ППМГ „Никола 
Обрешков“, гр. Казанлък 
За контакт: malin_sheri@abv.bg

Резюме 

Този захранващ блок има възможност за регулиране на напре-
жението в предел 0–220V. Максималната мощност е 5kW. Има 
възможност да отдава както променлив, така и прав ток. Има 
три променливотокови изхода и един правотоков. Първият из-
ход за променлив ток е строго 220V и използва само амперме-
търа за измерване силата на тока, вторият е регулируем, като 
за регулация използва фазов регулатор, а напрежението се 
измерва с волтметър. Третият се намира на задната страна на 
корпуса и може да бъде превключван между първите два изхо-
да. С други думи, той може да бъде както регулируем, така и да 
отдава само 220V. Правотоковият изход има отделни амперме-
тър и волтметър, а за регулация използва фазовия регулатор.

Project Title: 
“Adjustable Power Supply”

Abstract

This power supply has the ability to regulate the voltage in the 
range 0–220V. The maximum power is 5kW. It has AC and DC 
outputs. There are three AC outputs and one DC. The first output for 
alternating current is 220V and uses only the ammeter to measure 
the current, the second is adjustable, using a phase regulator for 
regulation, and the voltage is measured with a voltmeter. The third 
is located on the back of the case, and can be switched between 
the first two outputs. That is, it can be both adjustable and emit only 
220V. The DC output has a separate ammeter and voltmeter, and 
uses a phase regulator for regulation.
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Проекти в област „ХУМАНИТАРНИ  
И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ“

Тема на проекта: 
„Образът на змията в творчеството на Добри Чинтулов  

и Христо Ботев“

Автор: Ивайло Иванов Ганчев, XIа клас, ППМГ „Добри П. Чин-
тулов“, гр. Сливен
За контакт: lion_ganchev@abv.bg 

Ръководител: Веселина Георгиева Тонева
За контакт: vesi_toneva@abv.bg

Резюме

Проектът е в областта на българския език и литературата, като 
целта му е да се изследва образът на змията в митологията, 
фолклора и в творчеството на Добри Чинтулов и Христо Ботев. 

В изложението са представени животът на Добри Чин-
тулов, неговата ролята в новобългарската литература и е про-
следена епохата, в която той твори. Цитирана е позицията на 
литературните критици Васил Пундев и Боян Пенев по отно-
шение на творчеството на поета. Очертана е приемствеността 
между Добри Чинтулов и Христо Ботев. Проследена е интер-
претацията на образа на змията във фолклора и в митология-
та; в Чинтуловата и в Ботевата поезия.

Разработката може да бъде в помощ на учениците и учи-
телите при изучаването на творчеството на поетите Добри 
Чинтулов и Христо Ботев.
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Project Title:
“The Image of the Snake in the Poetry of Dobri Chintulov  

and Hristo Botev”

Abstract

The project is in the field of Bulgarian language and literature and 
its aim is to study the image of the snake in the mythology, the 
folklore and in the poetry of Dobri Chintulov and Hristo Botev.

The study presents the life of Dobri Chintulov, his role in the 
modern Bulgarian literature and traces the era in which he wrote. 
The views of the literary critics Vasil Pundev and Boyan Penev 
regarding the poet’s work are quoted. The continuity between Dobri 
Chintulov and Hristo Botev is outlined. The interpretation of the 
image of the snake in the folklore, the mythology, the Chintulov’s 
and Botev’s poetry is traced. 

The project can help students and teachers in studying the 
poetry of Dobri Chintulov and Hristo Botev.

Тема на проекта: 
„Номофобията – ротативката на XXI век“

Автори: Анастасия Алексиева и Розалина Влахова, XI клас, 
ППМГ „Добри П. Чинтулов“, гр. Сливен
За контакт: nasialeksieva919@gmail.com
                    rozivlahova200425@abv.bg

Научен ръководител: Цветалина Топракчиева, старши учи-
тел по история и цивилизация в ППМГ „Добри П. Чинтулов“, 
гр. Сливен 
За контакт: cvetatop@abv.bg  

Резюме

Американският учен д-р Грийнфийлд, основател на Център за 
пристрастявания към интернет и технологиите, който има за 



34

задача да помогне на хората да преодолеят своите зависи-
мости, нарича смартфоните „най-малката ротативка на света“.

Безспорно мобилните телефони са неотделима част от 
ежедневието ни. Те ни служат като комуникационен канал, но 
и като личен органайзер, инструмент за пазаруване и използ-
ване на социалните мрежи, календар, часовник и фотоапарат. 
Без съмнение те са устройства, от които има полза, но ма-
совото им използване предизвиква форма на поведенческа 
зависимост. Честата им употреба има потенциала да причини 
краткотрайни отрицателни последствия като повишаване на 
разсеяността, но също така и дълготрайни като изостряне на 
вече съществуващи проблеми с психичното здраве или допри-
насяне за появата на тревожност и отчужденост. 

Проведените анкети, интервюта и разговори показаха, че 
мнозина не осъзнават своята зависимост от мобилните устрой-
ства, не възприемат поведението си като рисково, не съзнават 
потенциалните и реалните рискове за децата при ранната им 
и безконтролна среща с мобилните устройства.

Проектът ни в научна област „Обществени науки“ под над-
слов „Номофобията – ротативката на XXI век“ си поставя като 
основна цел повишаване информираността относно тази нова 
зависимост, като успоредно с това предлага прости, но ефек-
тивни решения за нейното овладяване. 

Project Title: 
“Nomophobia – the Slot Machine of the 21st Century”

Abstract

U.S. scientist Dr. Greenfield, founder of the Center for Internet and 
Technology Addiction, which aims to help people overcome their 
addictions, calls smartphones “the world’s smallest slot machine”.

Undoubtedly, mobile phones are an integral part of our daily 
lives. They serve us as a communication channel, but also as a 
personal organizer, a tool for shopping and using social networks, 
a calendar, a clock and a camera. Clearly, they are devices that 
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benefit us, but their widespread use causes a form of behavioral 
dependence. Frequent use has the potential to cause short-term 
negative effects such as increased distraction, but also long-term 
effects such as exacerbating pre-existing mental health problems 
or contributing to anxiety and alienation.

Surveys, interviews and discussions have shown that many 
are not aware of their dependence on mobile devices, do not 
perceive their behavior as risky, are not aware of the potential and 
real risks for children in their early and uncontrolled encounter with 
mobile devices.

Our project in the field of “Social Sciences”, entitled 
“Nomophobia – the slot machine of the 21st century”, aims to raise 
awareness of this new addiction, while offering simple but effective 
solutions to master it. 

 
Тема на проекта:

„Някои малко познати аспекти от биографията  
на Христо Ботев и приложни идеи –  

когато учениците са не само изпълнители, а и обучители“

Автори: Жулиде Муталибова, IX клас, Средно училище „Петко 
Рачов Славейков“, гр. Кърджали
За контакт: zhulidemutalibova@abv.bg 
         emi.karamfilova@abv.bg

Научен ръководител: Антония Маровска 
За контакт: a_marovska@abv.bg

Консултант: доц. д-р Ваня Мичева, Институт за български 
език – БАН

Резюме 

Целта на настоящото изследване е да провери дали чрез 
прилагането на интерактивни похвати успешно се повишава 
ученическата мотивация за учене. С представянето на някои 
интересни епизоди от живота на Христо Ботев и основни проб-



36

леми от творчеството му се цели да можем при анализ на Боте-
ви творби да познаваме по-детайлно факторите, определящи 
своеобразието на националния културен модел. По този начин 
ще имаме възможност да се запознаем със съдържанието на 
изучаваните произведения и да коментираме възловите нрав-
ствени конфликти в тях, извличайки Ботевите идеи за човека 
и обществото.

Project Title: 
“Some Little-Known Aspects of Hristo Botev Biography  

and Applied Ideas: When Students are not Only Fulfilling 
Tasks but Also Educating”

Abstract

The aim of the present study is to determine whether the application 
of interactive techniques successfully increases students’ 
motivation to learn. By presenting some interesting episodes from 
the life of Hristo Botev and the main issues of his work, the aim 
is to be able to know in more detail the factors that determine the 
uniqueness of the national cultural model in the analysis of Botev’s 
works. In this way, we will have the opportunity to get acquainted 
with the content of the studied works and to comment on the key 
moral conflicts in them, extracting Botev’s ideas about man and 
society.



37

Тема на проекта:
„Названията за облекло в Речника на Найден Геров“

Автори: Велислав Борисов и Катерина Прончева, IX клас, Ма-
тематическа гимназия „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив 

Научен ръководител: Невена Ичевска, учител в Математичес-
ка гимназия „Акад. К. Попов“, гр. Пловдив
За контакт: nevka@abv.bg

Научен консултант: проф. д-р Диана Благоева, Институт за 
български език – БАН

Резюме

Проектът представя основни моменти от живота и книжовна-
та дейност на Найден Геров, като акцентира върху неговия 
„Речник на блъгарский език“ и по-специално на названията за 
облекло, които той съдържа. Извлечените от петте тома на 
Геровия речник над 500 такива названия са систематизирани 
тематично и според техния произход, представени са най-про-
дуктивните морфеми за образуването на домашните едно-
словни названия за облекло. 

Думите от „Речник на блъгарский език“, съставен от Най-
ден Геров, назоваващи части от облеклото, видове платове, 
накити, обувки и др., са включени в картинен речник и са илюс-
трирани с 384 снимки.

Проектът съдържа и снимков материал от урока в Етно-
графския музей в град Пловдив с ученици от VIIIж клас, пос-
ветен на облеклото на възрожденския българин и на думите, 
които го назовават. 

Като принос на работата могат да се посочат събраните от 
учениците названия за облекло от Речника на Найден Геров 
и тяхното систематизиране, както и изготвеният от авторите 
на проекта картинен речник на тези думи, илюстриран с богат 
снимков материал.
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Project Title: 
“Garment Names in Nayden Gerov’s Dictionary”

Abstract

The project presents key events in the life of Nayden Gerov and 
his work in literature. It draws attention to his “Dictionary of the 
Bulgarian Language” and, in particular, the garment names in it. 
More than 500 terms are extracted from the five volumes of Gerov’s 
dictionary. They are classified by theme and the morphemes that 
produce the highest number of local garment names, consisting of 
a single word, are presented based on their origin.

The words for garments, types of fabrics, jewelry, shoes, etc., 
extracted from “Dictionary of the Bulgarian Language” by Nayden 
Gerov, are included in a pictorial dictionary with 384 images.

The project also offers photos from the lesson with 8th grade 
students at the Ethnographic Museum in Plovdiv. The lesson was 
dedicated to the clothing of the Bulgarians during the National 
Revival period and the names of those garments.

The students contributed to this project by collecting the 
names of garments from Nayden Gerov’s dictionary, classifying 
those terms, and preparing the rich pictorial dictionary.
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Тема на проекта: 
„Психосоматика – „шифърът“ на душата и тялото“

Автори: Божидар Михайлов Каменски, Калоян Валериев Пун-
чев, XIIa клас, ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик 
За контакт: bojidar917@gmail.com
                   kaloyan_punchev@abv.bg 

Научни ръководители: Мая Зафирова, учител по биология и 
здравно образование, Илияна Тотлякова-Каменска, учител по 
математика, ПМГ „Константин Величков“ гр. Пазарджик 
За контакт: zara5@abv.bg
                   totliakova@abv.bg

Научна област: биология
Секция: интердисциплинарна 

Резюме 

Цел: превенция на заболявания при учениците, породени от 
непреработен стрес, чрез изясняване на психосоматичните 
зони в човешкото тяло и начините за освобождаване на натру-
паното напрежение. 

Осъществени задачи:
1. Ученическо изследване за установяване на психосома-

тичните зони на напрежение и здравословните оплаквания на 
учениците.

2. Създаване на уникално мобилно приложение за откри-
ване на индивидуалните психосоматични зони и подбор на 
лесни оздравителни практики.

3. Представяне на проекта пред ученици.
4. Анализ и изводи.
Използвани методи: анкетиране, анализ, програмиране 

и фотографиране.
Нашият принос:
Нестандартен подход за ограничаване на актуалния за 

България проблем – голям брой ученици с влошено здраве. 
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Прилагаме знания за поддържане на здравето от гледна 
точка на психосоматиката в училище. 

Мобилно приложение, което:
	допълва разбирането за функционирането на човешко-

то тяло, като разкрива индивидуалните психосоматични зони 
на напрежение;

	 посочва възможни алтернативи за справяне с еже-
дневния стрес;

	е леснодостъпно за всеки потребител;
	създава интересна и занимателна среда там, където се  

използва.
Предвиждаме в бъдеще да пуснем версии за други опера-

ционни системи, да допълваме с още оздравителни практики 
и анимации. Стремежът ни е да мотивираме повече потреби-
тели да насочват вниманието си към своето здраве.

Project Title: 
“Psychosomatics – the Code of the Soul and the Body”

Scientific field: “Biology”
Section: interdisciplinary

Abstract

Objective: Prevention of diseases in students caused by untreated 
stress by clarifying the psychosomatic areas in the human body 
and ways to release the accumulated tension.

Completed tasks:
1. Student research to establish the psychosomatic stress 

zones and health complaints of students.
2. Creating a mobile application for discovering individual 

psychosomatic zones and selection of easy healing practices.
3. Presentation of the project to students.
4. Analysis and conclusions.
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Methods used: Surveying, analysis, programming, and 
photography.

Our contribution:
An unconventional approach to limiting a current problem in 

Bulgaria – many students with deteriorating health.
Focus to maintain health in terms of psychosomatics in 

schools.
A mobile application that:
	complements the understanding of the functioning of the 

human body by revealing individual psychosomatic areas of stress;
	identifies possible alternatives for dealing with daily stress;
	is easily accessible to any user;
	creates an interesting environment where it is used.
We plan to release versions for other operating systems in the 

future, to supplement with more healing practices and animations. 
Our aim is to motivate more consumers to focus on their health.

Тема на проекта: 
„Спорът около една Чинтулова фотография“ 

Автори: Мая Тачева и Цветелина Цанкова, XIа клас, ППМГ 
„Добри Чинтулов“, гр. Сливен
За контакт: mayatacheva31@gmail.com
                    tsveti_tsankova@abv.bg

Научен ръководител: Веселина Тонева, учител по български 
език и литература 
За контакт: vesi_toneva@abv.bg

Резюме

Проектът е в научна област „История на литературата“. В 
него се разглежда проблемът около образа на възрожденеца 
Добри Чинтулов, който бива често объркван с този на казан-
лъшкия учител Филип Велев. Последствията от тази грешка 
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могат да бъдат намерени навсякъде: в книги, учебници, раз-
лични сайтове, презентации, в награди и в емблемите на ня-
кои училища. За да се установи до каква степен е настъпило 
объркване в представата на хората за образа на този велик 
възрожденец, беше проведена и анкета сред 100 граждани от 
различни населени места в България и на различна възраст. 
Резултатите от анкетата показват, че голям процент от хората 
все още изпитват затруднения при разпознаването на истин-
ския образ на Добри Чинтулов. За изготвянето на проекта е съ-
брана информация по проблема от различни източници, сред 
които и изследвания на множество учени, и е систематизирана 
в цялостен текст. 

Project Title:
The Dispute over a Chintul’s Photograph

Abstract

The project is in the scientific field of the history of literature. 
It deals with the issues surrounding the image of one of the 
representatives of the Bulgarian Revival, namely Dobri Chintulov, 
who is often mistaken for and falsely portrayed as the teacher 
from the town of Kazanlak Filip Velev. The consequences of this 
widespread misunderstanding can be seen at various venues such 
as books, sites, presentations and even school logos. An inquiry 
was carried out among 100 citizens of different ages in different 
places throughout Bulgaria in order to assess to what degree the 
confusion has set in Bulgarian society concerning the revivalist’s 
image. The results of the inquiry show that a big percentage of 
people have difficulties in recognizing the true image of Dobri 
Chintulov. The project preparation involved collecting relevant 
information from diverse sources including studies from a multitude 
of scientists and has been systematized in a whole text entity.
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Тема на проекта: 
„Митология и контекст в повестта „Бариерата“  
на Павел Вежинов и романите на Рик Риърдън“

Автор: Мария Боева, XIе клас, Езикова гимназия „Гео Милев“, 
гр. Добрич

Ръководител: Дияна Боева, учител по български език и лите-
ратура, Езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Добрич
За контакт: diyanaboeva2018@gmail.com 

Резюме

Есето на Мария Боева е в област „Изкуство“ и „Хуманитарис-
тика“. Темата „Митология и контекст в повестта „Бариерата“ на 
Павел Вежинов и романите на Рик Риърдън“ задвижва творчес-
кото съзнание, като разглежда паралелно два различни свята 
на двама автори, български и американски, които привидно 
нямат много общо помежду си. Идеята е чрез деконструкция 
да се създаде паралел и да се установят корените на фикция-
та, свързани с митологичните сюжети. Приносът на авторката 
и нейното есе е свързан с разработване на собствен модел на 
сравнителен прочит на текстовете, както и в показването на 
добро познаване и разбиране на повестта на Вежинов, която 
не е част от учебната програма, и на романите на Риърдън. 
Оригинален принос е възможността да се види осмислянето 
на проблема за другия, различния. Актуалността на есето про-
личава в засягането на проблеми чрез литературата, които ка-
саят съвременността ни. 
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Project Title:
“Mythology and Context in Pavel Vezhinov’s Short Novel 

“The Barrier” and Rick Riordan’s Novels”

Abstract

Mariya Boeva’s essay falls into the field of Literary Works and the 
Humanities. The title: “Mythology and Context in Pavel Vezhinov’s 
Short Novel “The Barrier” and Rick Riordan’s Novels” sets the 
creative consciousness into motion by a parallel comparison of two 
different worlds of two writers – one Bulgarian and one American, 
who seemingly do not share many similarities. The idea is that 
through a deconstructivist interpretation of the texts in question 
a true connection is created and the roots of fiction in both works 
are established with their underlying mythology. The author’s 
contribution in her essay is related to the conception of her own model 
of comparative reading of the texts, as well as in the demonstration 
of a good knowledge and understanding of Vezhinov’s short novel, 
which, like Riordan’s series, is not part of the school syllabus. Her 
original contribution consists in the possibility to think through the 
problem of otherness, the exploration of difference. The relevance 
and actuality of the essay at hand lies in addressing contemporary 
problems through literature.
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Тема на проекта:
„Нашето Аспарухово: рефлексия върху създаването  

на етнографски филм“

Автори: Александра Железова, Надежда Добрева, Никол Да-
нова, Георги Георгиев, Филип Чиков, ученици от XII, XI и IX 
клас, Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Кон-
стантин Преславски“, гр. Варна 

Научни ръководители: Елеонора Николова и Марина Стоилова

Научен консултант: д-р Мария Славчева

Резюме

Проектът е в научната област на културната антропология и 
отразява работата на изследователски екип от Средното учи-
лище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преслав-
ски“ по създаването на документален етнографски филм за 
изследванията на екипа в село Аспарухово, община Дългопол. 
Разработката проследява и описва процеса на генерирането 
на теренен етнографски материал и обработката му с цел съз-
даването на етнографския филм. 

Методологията на проекта се основава на практиките на 
визуалната антропология и включва две теренни наблюдения 
на възпроизводството на ритуали, тяхното визуално докумен-
тиране, обработката на визуални и аудиоархиви, режисурата 
и сглобяването на откъси от етнографски филм. Чрез метода 
на автоетнографската рефлексия проектът представя потен-
циала на визуалното изследване и като своя централна тема 
разглежда проблема за ролята на изследователя и научната 
работа в изследваната общност.

Основната част на проекта съдържа описание на двете 
проведени през 2021 г. теренни наблюдения на обичаите на 
Лазаровден и Еньовден, проследява последователността на 
работата на екипа с визуалния метод и оценява значението на 
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разработения откъс от филма. Приносът на проекта се състои 
в усилието чрез експериментална методология да постави и 
развие проблема за смисъла от употребата на етнографски 
методи в практическата реалност и важността на научно при-
добитото позание за човека и неговия свят.

Project Title:
“Our Asparuhovo: Reflections on the Development  

of Ethnographic Film”

Abstract

The project belongs to the scientific field of cultural anthropology 
and reflects on the development of an ethnographic documentary 
film about the village of Asparuhovo by a research team from the 
Secondary school for humanities and arts “Konstantin Preslavski” – 
Varna. The paper describes the processes of collecting and 
processing of ethnographic field material for the film.

Methodologically the project takes upon the practices of visual 
anthropology and is based on two field observations on rituals, 
their visual documenting, the processing of visual and audio 
archives, as well as the development of parts of the ethnographic 
film. Through its autoethnographic approach the project highlights 
the potential of visual research and problematizes the role of the 
researcher and of scientific inquiries for the peoples researched. 

The main part of the project includes a description of 
the conducted field observations of the rituals of Lazarovden 
(Lazarus Saturday) and Enyovden (Saint John’s Eve), follows the 
researchers’ work with the visual method and reflects upon the 
significance of the created film excerpt. The contribution of this 
project lies in the effort to utilize experimental methodology in order 
to reflect on the necessity of using ethnographic methods in the 
praxis and on the significance of scientifically acquired knowledge 
on humans and their realities. 
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Тема на проекта:
„Пътят на Еней“

Автори: Димитър Миленов Димитров, Белослава Огнянова 
Петкова и Вяра Манолова Георгиева, 9. Френска езикова гим-
назия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

Научен ръководител: Димитър Драгнев, класически фило-
лог, докторант по старогръцка литература в СУ „Св. Климент 
Охридски“, преподавател по латински език в Нов българ-
ски университет и в няколко столични училища, сред които и  
9. Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София
За контакт: dimitarmd05@gmail.com

Резюме 

Проектът представлява интердисциплинарен поглед върху 
Вергилиевата „Енеида“ и се състои от няколко части – рисун-
ка, превод на оригиналния текст от латински на български език 
и мелодия, като те съвкупно представят един епизод от пър-
вата песен на Вергилиевия епос посредством изобразително 
изкуство, текст и музика. Рисунката и преводът са дело на Ди-
митър Димитров, а композицията и изпълнението на мелодия-
та са на Белослава Петкова и Вяра Георгиева.

Откъсът, върху който проектът се спира, е от началото на 
първата песен на „Енеида“, стихове 81–91 и 102–119 – Еней и 
неговите другари се намират близо до бреговете на Африка и 
са застигнати от разразила се буря. Рисунката представлява 
графика върху лист с размери 24 на 34 см, изпълнена с молив 
и онагледяваща бурята. Преводът е поетически, изпълнен в 
традицията на досегашните цялостни български преводи на 
„Енеида“, но и прилагащ различен подход с цел по-съвремен-
но звучене. Мелодията към оригиналния текст е изпълнена 
чрез вокал, китара и дайре, което, от една страна, отговаря 
по дух на античното възприемане на епоса посредством музи-
ка, а от друга, представя една съвременна интерпретация на 
древния текст. 



48

Project Title:
“The Voyage of Aeneas”

Abstract

Our project presents an interdisciplinary approach onto Virgil’s 
Aeneid and contains several parts: a picture, a translation from 
Latin into Bulgarian and a musical composition. They together 
represent an episode from the first song of Aeneid through art, 
text and music. The picture and the transation are done by Dimitar 
Dimitrov, the composition and the recording of the music are done 
by Beloslava Petkova and Vyara Georgieva.

The episode, on which the project is focused, is from the 
beginning of the first song of Aeneid, vv. 81–91 and 102–119: 
Aeneas and his companions are travelling along the African coast 
and are stricken by a unfolding storm. The picture is a black and 
white drawing on a sheet measuring 24 by 34 cm, filled with a pencil. 
It shows the unleashing unweather. The original text is rendered 
in verses in Bulgarian, in correspondence with the tradition of 
the Bulgarian translations of the whole text of Aeneid, published 
hitherto, but in some ways a different approach is applied, giving 
it a more contemporary sound. The musical composition over the 
original text is performed with voice, guitar and tambourine, which 
on the one hand, corresponds with the ancient perception of the 
epic through music, on the other hand, is a contemporary rendition 
of the ancient text.



49

Тема на проекта:
„Външна политика на правителствата на Народния блок 

(1931 – 1934)“

Автор: Александър Савов, НГДЕК „Св. Константин-Кирил Фи-
лософ“, гр. София 
За контакт: aleksandur03@abv.bg

Научен ръководител: гл. ас. д-р Светослав Живков, СУ „Св. 
Климент Охридски“ 
За контакт: szhivkov@uni-sofia.bg

Резюме

След края на Първата световна война България е победена. 
Тя подписва унизителния Ньойски договор и изпада във вът-
решна криза и международна изолация. Правителството на 
БЗНС опитва да изведе страната от тежкото положение чрез 
сближаване с Румъния и Югославия, а чрез тях – с Франция 
и Великобритания. Неуспехите обаче не прекратяват опитите 
на България за излизане от изолацията. Правителствата на 
Демократическия сговор от 1923 до 1931 г. успяват да уредят 
отношенията на България с Турция, а след това да издействат 
два външни заема. 

През 1931 г. на власт идва Народният блок. Премиер става 
Александър Малинов, а след него Никола Мушанов. В обста-
новка на налагане на авторитаризъм в Европа и на Балканите 
Блокът успява да запази демокрацията в България. Във външ-
ната си политика Народният блок се стреми да изпълнява за-
почнатата от кабинета на Стамболийски политика на мирен 
ревизионизъм. Блокът прави опити да се сближи с балкански-
те си съседи, но без успех поради нежеланието си да вкара 
България в съюз с някоя от тях. Това води до подписването на 
Балканския пакт през 1934 г., който поставя България отново 
в изолация. 
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В европейски план правителството постига отмяна на ре-
парациите и удвояване числеността на българската армия. 
Народният блок пада от власт с преврат на 19.V.1934 г.

Project Title: 
“Foreign Policy of The National Block (1931–1934)”

Abstract

Аfter the end of World War I Bulgaria was beaten. She was forced 
into signing the humiliating treaty of Neuilly and falls into an 
internal crisis and international isolation. The government of the 
Bulgarian Agrarian National Union was trying to get the country out 
of its predicament by getting closer with Romania and Yugoslavia 
which would lead to a close partnership with Britain and France. 
However the failures, which Bulgaria was facing did not stop her 
from attempting to break from her isolation. The governments of 
the Democratic Alliance from 1923 to 1931 managed to settle 
Bulgaria’s relationships with Turkey and after that to issue two 
foreign loans.

In 1931, the National Block came into power with prime minister 
Alexander Malinov, who was closely changed by Nikola Mushanov. 
The National Block in its foreign policy was implementing a policy 
of peaceful revisionism initiated by Stamboliyski. The block was 
attesting to get closer to its Balkan neighbors, but was unsuccessful 
due to its unwillingness to bring Bulgaria into an alliance with any 
of them. This led to the signing of the 1934 Balkan Pact, which put 
Bulgaria back in another isolation. 

In the European perspective, the government succeeded in the 
abolition of reparations and doubling the size of the Bulgarian army. 
The National Block fell from power in a coup on May 19th,1934.
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Тема на проекта: 
„Духовната среща на двама поети и тяхното послание 

към наследниците („Паметник“, А. С. Пушкин  
и „Мойте песни“, Иван Вазов)“

Автор: Дефне Мустафа Риза, IX клас, Средно училище „Петко 
Рачов Славейков“, гр. Кърджали

Ръководител: Антония Маровска 
За контакт: a_marovska@abv.bg

Консултант: доц. д-р Ваня Мичева, Институт за български 
език – БАН

Резюме

Неразривно свързани с историческата съдба на своите наро-
ди, произведенията на Иван Вазов и Александър Сергеевич 
Пушкин заемат централно място в историята на българската 
и руската литература. Отдавна Вазов и Пушкин са навлезли в 
духовния живот и на българина, и на руснака, станали са част 
от неговия идеен свят, от неговото съзнание и национално са-
мочувствие. Учебната програма по български език и литера-
тура предполага учениците непосредствено да се запознаят с 
творчеството на Иван Вазов и Александър Сергеевич Пушкин. 
Предоставена е възможност да се развие естетическият вкус 
на учениците, да се повиши литературната им култура, да се 
формира тяхната ценностна система. Настоящото изследване 
стимулира учениците към съвременен прочит на две творби: 
стихотворението „Паметник“ на А. С. Пушкин и „Моите песни“ 
на Иван Вазов.
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Project Title:
“The Spiritual Meeting of Two Poets and Their Message  
to the Heirs (‘Monument’, A. S. Pushkin and ‘My Songs’,  

Ivan Vazov)”

Abstract

Inextricably linked with the historical destiny of their peoples, the 
works of Ivan Vazov and Alexander Sergeyevich Pushkin occupy 
a central place in the history of Bulgarian and Russian literature. 
Vazov and Pushkin have long entered the spiritual life of both the 
Bulgarian and the Russian, they have become part of his ideological 
world, of his consciousness and national self-confidence. The 
curriculum in Bulgarian language and literature presupposes that 
the students get directly acquainted with the works of Ivan Vazov 
and Alexander Pushkin. There is an opportunity to develop the 
aesthetic taste of students, to increase their literary culture, to form 
their value system. The present study stimulates students to modern 
reading of two works: the poem “Monument” by A. S. Pushkin and 
“My Songs” by Ivan Vazov.
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Тема на проекта: 
„Граматика на фантазията в поезията на Петя Дубарова“

Автори: Яна Костадинова и Адриана Иванова, XIIг клас, Езико-
ва гимназия „Гео Милев“, гр. Добрич 

Ръководител: Дияна Боева, учител по български език и лите-
ратура, Езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Добрич

Консултант: гл. ас. д-р Христо Боев, ШУ „Епископ Константин 
Преславски“
За контакт: diyanaboeva2018@gmail.com  

Резюме 

Настоящата разработка използва един от моделите на Джа-
ни Родари, за когото въображението не представлява някаква 
способност, отделена от интелекта: то е самият интелект, взет 
в цялата си и пълна всеобемност. Родари прави разяснението, 
че до край не можем да конструираме въображението в табли-
ци и схеми, но можем да открием идеи в повторителност, които 
да са ни от полза, когато изследваме своето и чуждото въоб-
ражение. Именно върху тези модели се опира и разработката 
в опита си да види как е конструирана фантазията на Петя 
Дубарова, как функционира асоциацията при нея и до какво 
води. Идеята не е да бъдем изчерпателни, а да открием как 
се наслагват малките детайли при Дубарова в самия модел 
на Родари и до какво извеждат собственото ни въображение. 
Приносът на написаното се изразява в неговата творческа 
насока и аналитичност, в пречупването на едно творчество в 
огледални светове. През 2022 г. българската поетеса Петя Ду-
барова щеше да навърши шестдесет години, няма как да не 
се отбележи нейното закъсняло влизане в конспекта по лите-
ратура в гимназиална степен едва през учебната 2021/2022 г. 
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Project Title:
“The Grammar of Fantasy in the Poetry of Petya Dubarova”

Abstract

This work falls within the scientific field of the Humanities. One of 
Gianni Rodari’s models is used based on a premise that imagination 
is not a faculty separated from intellect: it is intellect itself, taken 
in its wholeness and integrity. Rodari clarifies that we cannot go 
on constructing imagination in tables and schemes indefinitely; 
instead, we can discover and establish in it repetitive ideas 
(leitmotifs, tropes) which could be useful while exploring our own 
and other people’s imaginations. It is from these models that the 
work at hand draws in its attempt to establish how Petya Dubarova’s 
fantasy is constructed, and the way association functions, as well 
as what this association leads to. Our idea is not to be exhaustive 
in our study, but to establish how the small details overlap in 
Dubarova within Rodari’s model and how our own imagination is 
revealed and shaped in the process. The contribution of the text is 
manifested in its creative directions and analytical essence, in the 
refraction of a poetical world and its reflections in multiple mirrors. 
In 2022 the Bulgarian poet Petya Dubarova would have turned 
sixty were she alive – it is only appropriate that her belated entry 
in the Literature syllabus for the senior high school grades in the 
academic 2021/2022 be noted.
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Проекти в области: „БИОЛОГИЯ“, „БИОМЕДИЦИНА“, 
„ФИЗИКОХИМИЯ“

Тема на проекта: 
„Експериментално определяне на специфичен топлинен 

капацитет като функция на температурата  
на водни разтвори на LiCl“

Автори: Иво Лозанов, Явор Йорданов, XII клас, НПМГ „Акад. 
Любомир Чакалов“, гр. София
За контакт: 2017_ivoil@students.npmg.org
                    2017_yavormy@students.npmg.org

Научен ръководител: Людмил Йовков, СУ „Св. Климент Охрид-
ски“
За контакт: lyudmil.yovkov@gmail.com

Интердисциплинарна област (физика, математика, информа-
тика)

Резюме

Проектът е фокусиран върху опитното определяне на зави-
симостта на специфичния топлинен капацитет на водни раз-
твори на LiCl с различна масова концентрация от темпера-
турата. Предложен е нов оригинален лабораторен метод за 
измерването на тази зависимост, по същество приложим за 
всякакви течности, който за разлика от калориметрията раз-
чита на топлопреноса между две среди с различна температу-
ра и отчита топлинните загуби от термодинамичната система. 
Конструиран е теоретичен модел на база уравнението на топ-
линния баланс за топлообмен по законите на Нютон и Сте-
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фан-Болцман, впоследствие валидиран чрез експериментал-
ни данни. Проведени са лабораторни експерименти с водни 
разтвори на LiCl с масова концентрация в интервала 0–15% 
и температура в диапазона 20–90 °C, като са събрани голямо 
количество опитни данни. Създадени са компютърни програ-
ми на MATLAB, необходими за решаването на математичес-
кия модел. След обработка на събраните данни са получени 
криви на зависимостта на специфичния топлинен капацитет 
от температурата за фиксирани концентрации на електролита. 
Резултатите са обобщени в таблица, изобразени са графично 
и е извършено сравнение със справочни стойности, което до-
казва коректността им. 

Project Title:
“Experimental Estimation of Specific Heat Capacity  

as a Function of Temperature of Aqueous Solutions of LiCl”

Abstract

This project is focused on the experimental determination of the 
specific heat capacity of aqueous solutions of LiCl with different 
mass concentrations as a function of temperature. A new laboratory 
method for its measurement has been proposed, which is applicable 
for various liquids and, in contrast to calorimetry, relies on the heat 
transfer between two media with different temperatures and thus 
accounts for the heat losses of this thermodynamic system. A 
theoretical model based on the heat balance equation for Newtonian 
and Stephan-Boltzmann heat transfer has been constructed and 
validated against experimental data. Laboratory experiments 
have been carried out using aqueous solutions of LiCl with mass 
concentration ranging from 0 to 15% and temperature in the range 
20–90 °C and a large amount of data has been gathered. Several 
MATLAB scripts have been written in order for the mathematical 
model to be solved. Through analysis of the data empiric equations 
for the temperature dependence of the specific heat capacity for 
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fixed mass concentrations of the solute have been obtained. The 
results have been tabulated, graphically presented and compared 
with reference values, thus proving their validity.

Тема на проекта: 
„Тежки метали – неподозирани рискове за здравето  

и околната среда“

Автори: Антония Илиева и Ичен Ма, Софийска математическа 
гимназия „Паисий Хилендарски“, гр. София
За контакт: antonia.n.ilieva@abv.bg, yichenma0710@gmail.com

Научен ръководител: няма

Научна област: биология (екология, физиология), химия

След като направихме допитване до наши близки и част от на-
шите съученици, установихме, че голяма част от тях не знаят 
за влиянието и ефектите на тежките метали. Вярваме, че не 
само те, а също и част от населението не е запознато с това. 
Впоследствие бихме искали да направим анонимна анкета с 
някои въпроси, които да са върху тази тема и да я разпростра-
ним, за да можем по-късно да систематизираме получените 
резултати в таблица и да направим конкретен извод за позна-
нието на хората върху въпроса за тежките метали.

С цел разрешаване на проблема бихме искали да на-
правим постер, разпечатки на който първоначално да бъдат 
разлепени в учлището ни след разрешение, които да водят 
към сайт (чрез QR code), изработен от нас, в който впослед-
ствие ще качваме информация за различните тежки метали. 
Ще преведем сайта и на други езици, които знаем (английски, 
немски и др.). Постерът и сайтът с вече налична информация 
за кадмий, арсен, живак ще предоставим в приложението.
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Приносът ни ще бъде да информираме хората за тежките 
метали и начините за предпазване от тях, да систематизираме 
информацията, която е разпръсната в различни сайтове, както 
и при възможност ние самите да проведем практическо проуч-
ване върху темата. 

Project Title:
“Heavy Metals – Unsuspected Risks to Health  

and the Environment”

Abstract

After we questioned our relatives and some of our classmates we 
found out that most of them do not know about the influence and 
effects of heavy metals. We believe that not only they but also part 
of the population is not aware of it. As a follow-up, we would like 
to do an anonymous survey with some questions on this topic and 
distribute it so that later we can systematize the results in a table 
and draw a concrete conclusion.

In order to solve the problem, we would like to make a poster 
that will be initially put up in our school after permission, which will 
lead to a website (via QR code) made by us, in which we will later 
upload information about the different heavy metals and translate 
the website into other languages we know. We will provide the 
poster and the site with information already available on cadmium, 
arsenic, mercury in the appendix.

Our contribution will be to inform people about heavy metals 
and ways to protect against them, to systematize the information 
that is scattered in different sites, and if possible to conduct a 
practical study on the topic ourselves.
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Тема на проекта: 
„Миелин“

Автори: Тодор Василев Белев, XIд клас, Първа английска ези-
кова гимназия, гр. София, Андреас-Стефанос Константинос 
Кицос, Xв клас, Втора английска езикова гимназия, гр. София

Ръководител: доц. Вера Кольовска, ИЕМПАМ – БАН
За контакт: verakol@abv.bg

Научен консултант: проф. д-р Димитър Масларов, дмн, Първа 
МБАЛ, гр. София

Резюме

Миелиновата обвивка е силно удължена и модифицирана 
плазмена мембрана, обвита около нервния аксон по спирален 
начин. Открита е през 1854 г. от Рудолф Вирхов. Процесът се 
нарича миелинизация. При хората той започва през първото 
тримесечие на бременността, в детството се развива бързо и 
завършва до 21-годишна възраст, като има последователност 
от опашката към черепа. Миелиновите мембрани произхождат 
от и са част от Швановите клетки в периферната нервна систе-
ма (ПНС) и олигодендроглиалните клетки (олигодендроцити) 
в централната нервна система (ЦНС). Периодичните прекъс-
вания, при които къси части от аксона остават непокрити от 
миелина, се наричат възли на Ранвие и са критични за функ-
ционирането на миелина. Учените от цял свят се стремят да 
разберат причината, поради която миелинът се разрушава при 
демиелинизиращи заболявания като множествена склероза 
(МС). Това разкрива нови възможности за лечение и предлага 
надежда на милиони млади хора, засегнати от тези заболя-
вания. Пациентите са от 20- до 40-годишни, като повечето са 
от страни, по-далече от екватора. Все още има много догадки 
за причината за това коварно заболяване. Поправянето и за-
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щитата на миелина е един от подходите за лечение, което е 
по-успешно, ако е по-ранно. Медикаментите са скъпострува-
щи и дългосрочни. Финансово се покриват от застраховател-
ните фондове на различните страни. 

Ключови думи: миелин, миелинизация, глиални клетки, де-
миелинизация, множествена склероза (МС) 

Project Title:
“Myelin”

Abstract 

The myelin sheath is a highly elongated and modified plasma 
membrane wrapped around the nerve axon in a spiral manner. 
It is discovered in 1854 by Rudolf Virchow. The process is called 
myelination. In humans, it begins in the first third of pregnancy, 
develops rapidly in the childhood and ends by 21, with a sequence 
from the tail to the skull. Myelin membranes originate from and are 
part of Schwann cells in the peripheral nervous system (PNS) and 
oligodendrocytes in the central nervous system (CNS). Periodic 
interruptions, in which short parts of the axon remain uncovered 
by myelin, are called Ranvier nodes and are critical to the myelin 
functioning. World scientists try to understand why myelin is 
destroyed in demyelinating diseases such as multiple sclerosis 
(MS). This opens up new treatment opportunities and offers hope 
to millions young people affected by these diseases. Most patients 
(age from 20–40) live more away the equator. There are many 
unclear things about the cause of this insidious disease. Myelin 
reparation and protection are among more successful treatment 
approaches in earlier detection. Medications are expensive and 
long-lasting. They are financially covered by the insurance funds 
of different countries.

Key words: myelin, myelination, glial cells, demyelination, 
Multiple sclerosis (MS)
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Тема на проекта: 
„Микробиом“

Автори: Стоян Николаев Добрев и Алекс Александров Цвета-
нов, IXв клас, НПМГ „Академик Любомир Чакалов“, гр. София

Ръководител: доц. Вера Кольовска, ИЕМПАМ – БАН
За контакт: verakol@abv.bg

Резюме

Чревният микробиом са всички живи външни организми – бак-
терии, протозои, гъбички и вируси, които живеят в симбиоза в 
човешкото тяло. Броят им по повърхността на нашето тяло и 
вътре в него превишава десеткратно броя на клетките на чо-
вешкото тяло. Той се състои от над 1500 вида бактерии. Мик-
робите играят важна роля за нашето здраве чрез синтеза на 
витамини, аминокиселини и други, служещи като енергиен ре-
сурс на чревния епител, който укрепва чревната бариера. Чер-
вата и мозъкът образуват чревно-мозъчната ос чрез двупосоч-
ни нервни, ендокринни и имунни комуникации. Нарушенията в 
състава и количеството на микроорганизмите в червата могат 
да засегнат както централната нервна система (ЦНС) така и 
сложната ентерална нервна система (ЕНС) наречена „втори 
мозък“. Тя се състои от 500 милиона неврона, дълга е прибли-
зително 9 метра. Точно тя е отговорна за промяната на апетита 
при стрес, за рязката и необяснима промяна в настроението, 
за страха и депресията, както и за редица алергични, авто-
имунни заболявания и метаболитни смущения. Нови научни 
изследвания демонстрират, че чревният микробиом регулира 
човешката физиология, пропускливостта на червата, абсорб-
цията на хранителните вещества и имунитета. Има нови дока-
зателства, че чревните микроорганизми имат значение дори 
за регулиране нивата на циркулиращите в тялото естрогени.

Ключови думи: микробиом, червно-мозъчна ос, пробио-
тици, ентералната нервна система (ENS), невровъзпаление,  
чревноасоциирана лимфна тъкан (GALT)
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Project Title: 
“Microbiome”

Abstract

The intestinal microbiome is all living external ones that live in 
symbiosis in the human body. Their number on the surface and 
inside the body exceeds 10 times the number of cells in the human 
body. It consists of over 1,500 species. Microbes play an important 
role in our health through the synthesis of vitamins, amino acids, 
serving as an energy resource of the intestinal epithelium, which 
strengthens the intestinal barrier. The intestine and brain form 
the intestinal-brain axis through bidirectional neural, endocrine, 
and immune communications. Disorders in the composition and 
amount of microorganisms in the gut can affect both the central 
nervous system (CNS) and the complex enteric nervous system 
(ENS) called the “second brain”. It consists of 500 million neurons 
and is approximately 9 meters long. It is responsible for the change 
in appetite during stress, for the sudden and inexplicable change in 
mood, for fear and depression, as well as for a number of allergic, 
autoimmune diseases and metabolic disorders. New research has 
shown that the intestinal microbiome regulates human physiology, 
intestinal permeability, nutrient absorption and immunity. There is 
new evidence that intestinal microorganisms are even important in 
regulating the levels of estrogen circulating in the body.

Key words: microbiome, gut-brain axis, probiotics, enteric 
nervous system (ENS), neuroinflammation, gut-associate 
lymphatic tissue (GALT)
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Тема на проекта:
„Разкрити тайни на редки растителни видове  

от българската флора с приложение във фармацията  
и медицината“

Автори: Десислава Събева, Александра Ким, София Тончева, 
18 СУ „Уилям Гладстон“, гр. София

Научен ръководител: д-р Галя Петрова

Резюме

България е между европейските страни с най-богато биологич-
но разнообразие. Изключително е многообразието от растител-
ни видове спрямо относително малката площ на страната. Изу-
чаването на биоразнообразието има съществено значение за 
опазването на природата и развитието на зелената стратегия 
на страната. Популяризирането на познанието за състоянието 
на естествените популации и наличните генетични ресурси на 
редките и ендемични видове растения е от изключително важ-
но значение за тяхното опазване и устойчиво ползване.

Project Title:
“Revealed Secrets of Rare Plant Species from Bulgarian 

Flora with Application in Pharmacy and Medicine”

Abstract

Bulgaria is one of the European countries with biggest biodiversity. 
The diversity of plant species is exceptional compared to the relatively 
small area of country. The study of biodiversity is essential for nature 
conservation and the development of the country’s green strategy. 
Promoting knowledge about the state of natural populations and 
the available genetic resources of rare and endemic plant species 
is extremely important for their conservation and sustainable use.
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Тема на проекта: 
„Уред за възпроизвеждане на организми и култури  

(инкубатор)“

Автор: Спас Владимиров Власаков, XIIз клас, НПМГ „Любомир 
Чакалов“, гр. София

Ръководител: д-р Галя Петрова 
За контакт: galiaty@abv.bg

Резюме

Целта на проекта е създаване на уред с цел евтино, ефектив-
но и успешно култивиране на различни организми и култури 
(инкубатор). Накратко е представена методологията на изра-
ботка на уреда и постигнатите резултати.

Project Title:
“Apparatus for Reproduction of Organisms and Cultures 

(Incubator)”

Abstract

Continuous culture devices can be used for various purposes 
such as establishing reproducible growth conditions or maintaining 
cell populations under a constant environment for long periods. 
However, commercially available instruments are expensive, not 
designed to handle small volumes in the milliliter range, and may 
lack the flexibility required for the diverse experimental needs. We 
developed a versatile continuous culture system and provided 
detailed instructions for potential users to assemble and operate 
their own instrument. This affordable and customizable system will 
constitute a useful tool in many areas of biology such as microbial 
ecology, cell cultures, zoology, etc.
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Tема на проекта:
„Изследване чистотата  

на река Благоевградска Бистрица“

Автори: Венета Елдарова Саляхетдинова, XII клас, Елена Кон-
стантинова Цушко, X клас, Мила Кaлинова Зашева, X клас, 
ПМГ„Акад. Сергей Корольов”, гр. Благоевград
За контакт: mail@pmg-blg.com 

Научни ръководители: Александра Шекерлийска, старши учи-
тел по химия, Бойка Катранджиева-Кирилова, старши учител 
по биология

Научна област: биология и химия

Резюме

Работата по този проект е свързана с изследването на кисе-
линността и химичния състав на реката при преминаването ѝ 
през Благоевград.

Разработката е от две части: теоретична и практическа.
В теоретичната част водата е представена през призмата 

на фолклорно-мистичното и научнопопулярното, за да се дос-
тигне до нейната химична природа. Разгледани са различните 
видове вода, различаващи се по състав, свойства и киселин-
ност, и причината за това. Подчертана е ролята на кислорода и  
концентрацията му във водата. Важно място заемат и  основ-
ните замърсители на водата.

Втората част на проекта е практическа и е базирана на на-
правени експериментални проучвания на водата от средното 
и долното течение на река Благоевградска Бистрица. Взети са 
проби, които са подложени на химичен анализ за изследване 
на различни показатели: pH, желязо (Fe), карбонатна твърдост 
(КН), нитрити (NO2), нитрати (NO3) и кислород (O2). Работата е 
на терен и в лаборатория, като се използват специални реак-
тиви за доказването им както качествено, така и количествено. 
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Резултатите от пробите дават възможност за установява-
не на химичния състав на водата и благоприятен ли е за раз-
множаване и развитие на растителни и животински организми. 

Организмовият свят с цялото му многообразие ще бъде 
обект на изследване на следващ етап от работата по темата.

Project Title: 
“Study of the Purity of Blagoevgradska Bistritsa River”

Abstract

The work on this project is related to studying and testing the acidity 
and chemical composition of the Bistritsa river, which flows through 
Blagoevgrad. The work is divided into two parts: theoretical and 
practical. 

In the theoretical part, water is explored from both mythical 
and scientific aspects, in order for us to reach its chemical nature. 
Some types of water and their differences in composition, properties 
and acidity are investigated. Emphasis is put on the crucial role of 
oxygen and its concentration in water. Moreover, the main water 
pollutants are examined.  

The practical part of the project is based on experiments and 
testing of water samples, taken from middle and lower reaches 
of the river. The samples were analysed and examined in terms 
of various chemical indicators: acidity (pH), Iron (Fe), carbonate 
hardness (KH), nitrites (NO2), nitrates (NO3) and oxygen (O2). 

Research was done in both conditions – by the river and in a 
laboratory. Different types of reagents were used in order for the 
quality of the water to be identified. 

The results allowed us to determine the chemical composition 
of the water and whether it provides favorable conditions for living 
organisms to thrive in. 

The diverse marine life will be subject to our study in the future.
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Тема на проекта: 
„Биоразградима предпазна маска“

Автори: Александър Антонов Кабрански, Стефания Георгиева 
Лазарова, X клас, ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол
За контакт: kabranskia@abv.bg
                   lazarova13_s@abv.bg

Научен ръководител: Даниела Паликова; учител по биология, 
ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол 
За контакт: dani_pal2@abv.bg 

Научна област: медицина

Резюме

Цел на проекта: Да изработим биоразградима предпазна 
маска за лице, която не замърсява природната среда.

Така поставената цел реализирахме чрез следните основ-
ни задачи:

•	 Проучване на научната литература и анализ на събра-
ната информация.

•	 Проучване и намиране на подходящи природни мате-
риали за изработване на биоразградима маска. 

•	 Проучване на проблема със замърсяването на природ-
ната среда с използвани предпазни маски.

•	 Изработване на биоразградима предпазна маска.
Използвани методи и материали: При изследването и 

оформянето на разработката използвахме следната методика:
•	 Формулиране на работна хипотеза.
•	 Анализ, синтез и обобщение на получените резултати.
Наблюдения и заключения: Приносът на авторите е в 

цялостното изследване на проблема, събирането на различна 
информация, нейното анализиране и използване за достигане 
на поставената цел. Представеният проект дава възможност 
темата да бъде разглеждана и доразвивана.



68

Project Title:
“Biodegradable Protective Mask”

Abstract

Goal of the project: To create a biodegradable protective facial 
mask which will not polute the environment. 

Our goal was accomplished by doing the following main tasks:
● Studying the scientific literature and analysing the 

cumulated information. 
● Studying and finding appropriate environmentally friendly 

materials to create the biodegradable mask. 
● Studying the issue with the pollution of the environment 

caused by the masks. 
● Creating a biodegradable protective facial mask. 
Methods and materials we put through:
During the experiment in order to elaborate our idea we used 

the following methods:
● Forming our hypothesis 
● Analysis, synthesis and summary of the obtained results. 
Observations and conclu
sions:
The contribution of the authors is in the overall study of the 

problem, the collection of various information, its analysis and use 
to achieve the goal. The presented project allows the topic to be 
considered and further developed.
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Тема на проекта:
„Влиянието на изолацията вследствие на мерките против 

разпространението на COVID-19 върху емоционалното 
състояние на учениците от гимназиален етап“

Автори: Румяна Иванова, Василена Годинячка, XII клас, Со-
фийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, Каме-
лия Райчева, Мартин Иванов, XII клас, Втора английска езико-
ва гимназия „Томас Джеферсън“  

Научен ръководител: д-р Валентина Иванова, Академия „Ни-
кола Тесла“
Консултант: Костадинка Андреева

Резюме

Социалната изолация причинява последици от различно ес-
тество както за обществото, така и за отделния индивид. Про-
мененият начин на живот влияе върху физическото и емоцио-
налното състояние на учениците. Цел на настоящото изслед-
ване е да допринесе за разбирането и осведомеността относ-
но въздействието на ограничителните мерки върху учениците 
в ситуацията на пандемия. Проучването разглежда изолация-
та в исторически план, появата на COVID-19 и последствията 
от мярката „Социална изолация“. Проведено е количествено 
изследване на две вълни сред ученици в гимназиален етап на 
обучение в две столични училища. Разгледани са 17 хипотези, 
от които три са опровергани и четиринадесет са потвърдени. 
Информация за проекта и изводите от анализа на резултати-
те са публикувани в изработен за целта уебсайт, достъпен на 
https://muio.ant.bg/. Проучването е в сферата на социологията 
с елементи на интердисциплинарност. 
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Project Title: 
“The Effect of Isolation as a Result of Measures against  
the Spread of COVID-19 on the Emotional State of High 

School Students”

Abstract

Social isolation causes consequences of a different nature for both 
society and the individual. The new lifestyle impacts the physical 
and emotional state of students. The goal of the study is to bring 
awareness and deepen the understanding of the effect of the 
restrictive measures on students during the pandemic situation. 
The study examines historical data on isolation, the emergence of 
COVID-19 and the consequences of the measure “Social Isolation”. 
A quantitative study of two waves was conducted among high school 
students in two schools in Sofia. 17 hypotheses were considered, of 
which three were rejected and fourteen were confirmed. Information 
about the project and the conclusions from the analysis of the results 
are published in a website designed for this purpose, available 
at https://muio.ant.bg/. The study is in the field of sociology with 
interdisciplinary references.

Тема на проекта: 
„Антибиотици. Антимикробна резистентност“

Автори: Мими Галева, Xб клас, Окан Назъм, XIIб клас, Про-
фесионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие, 
гр. Лозница 

Ръководител на проекта: д-р Салих Салиев  

Резюме

Антимикробната резистентност (АМР) е предизвикателство 
към човечеството, засягащо пряко здравето на човека и жи-
вотните. Антимикробните средства дадоха начало на нова ера 
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в здравеопазването. Причините за появата на микробна устой-
чивост са многобройни, породени от обективни и субективни 
обстоятелства. Лишаването на човечеството от това безспор-
но цивилизационно постижение би имало огромни отрицател-
ни последствия за общественото здраве. Световната здравна 
организация (СЗО), Организацията по прехрана и земеделие 
(ФАО), Световната организация по здравеопазване на живот-
ните (ОИЕ), Европейският парламент и Европейската комисия 
отчитат, че антимикробната резистентност се превръща във 
все по-голям световен здравен проблем при хората и животни-
те, който ограничава или свежда до минимум възможностите 
за ефикасно лечение. В резултат на извършени проучвания в 
глобален мащаб се констатира, че изграждането на  антимик-
робната резистентност е причина за понижаване качеството 
на живот и поражда значителни икономически последици, из-
разяващи се в повишаване на разходите за здравеопазване и 
загуби по отношение на производителността.

Project Title: 
“Antibiotics. Antimicrobial Resistance”

Abstract

Antimicrobial Resistance (AMR) is a challenge to humanity that 
directly affects human and animal health. Antimicrobials helped 
usher in a new era in healthcare. The reasons for the emergence 
of microbial resistance are numerous, caused by objective and 
subjective circumstances. Depriving humanity of this undeniable 
civilizational achievement would have enormous negative 
consequences for public health. The World Health Organization 
(WHO), the Food and Agriculture Organization (FAO), the World 
Organization for Animal Health (OIE), the European Parliament and 
the European Commission recognize that antimicrobial resistance 
is becoming a growing global human and animal health problem 
which limits or minimizes the possibilities for effective treatment. 
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Global studies have found that building Antimicrobial Resistance 
is a cause for declining quality of life and has significant economic 
consequences, resulting in increased health care costs and 
productivity losses.

Тема на проект:
„Сравнителна характеристика на зоопланктонните  

съобщества в езерото Сребърна  
и блатото Малък Преславец“

Автор: Мохаммад-Мурад Рашад Халвани, XI клас, Обединен 
детски комплекс, гр. Силистра
За контакт: mourad@abv.bg

Ръководител: Йорданка Атанасова Маринова, учител по химия 
и екология, Обединен детски комплекс, гр. Силистра 
За контакт: j.t_marinovi@abv.bg

Научен консултант: ас. Веселка Каменова Цавкова, ИБЕИ – БАН 
За контакт: copepodabg@gmail.com  

Научна област: биология и екология

Резюме

Настоящият проект е естествено продължение на работата по 
предишния ни проект, свързан с проучване на зоопланктона в 
блатото Малък Преславец. Целта на проекта е да се направи 
сравнителна характеристика на зоопланктонните съобщества 
в езерото Сребърна и блатото Малък Преславец през 2021 г., 
като се използват научни методи. 

За начало имахме данни от 2020 г. За по-пълни изследва-
ния обаче поискахме разрешение от МОСВ да влезем с лодка 
в езерото Сребърна. Това бе необходимо, тъй като то е със 
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статут на резерват. В периода май – август посетихме два пъти 
защитените територии и взехме проби за анализ. Извършихме 
анализ на пробите чрез микроскопски наблюдения и броене на 
видовете със специален уред, наречен камера, под ръковод-
ството на научния ни консултант Веселка Цавкова, асистент в 
Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на 
БАН. Изработихме диаграми за численост и биомаса. Напра-
вихме и някои обобщения, свързани с видовото разнообразие 
и връзката му с начина на водоснабдяване на двете защитени 
територии. 

Запознахме се с метода на Сьоренсен за определяне на 
видовото сходство чрез специален коефициент. Използвахме 
данните от тази година и данни от 2006 г., предоставени ни от 
научния ръководител. Така успяхме да сравним как се е про-
менило видовото сходство за период от 15 години.  

Project Title:
“Comparative Characteristics of Zooplankton Communities 

in Lake Srebarna and Malak Preslavets Swamp”

Abstract

The current project is an extension of the work on our previous 
project related to the study of zooplankton in the Malak Preslavets 
Swamp. The aim of the project is to make a comparative 
characterization of the zooplankton communities in Lake Srebarna 
and the Malak Preslavets Swamp, using scientific methods. 

To begin with, we had data from 2020. For more complete 
research, however, we asked for a permission from the Ministry 
of Environment and Water to enter the Lake Srebarna by a boat. 
This was necessary because it has the status of a reserve. In the 
period May–August we visited the protected areas twice and took 
samples for analysis, microscopic observations and counting of the 
species with a special dish named “camera” under the guidance 
of our scientific consultant Veselka Tsavkova – assistant at the 
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Institute of Biodiversity and Ecosystem Research at the Bulgarian 
Academy of Sciences.

We made diagrams for numbers and biomass of the 
zooplanktons using Sorensen’s method for determining the species 
similarity by a special coefficient. We used the data from this year 
and data from 2006, provided to us by the supervisor. Thus, we 
were able to compare how species similarity has changed over a 
period of 15 years.

Тема на проекта: 
„Калибриране на нов тип дифузионни камери  

за измерване на 222Rn с детектори от DVD“

Автор: Владимир Генчев Денчев, XI клас, Национална приро-
до-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ 
За контакт: vladi.denchev@gmail.com 

Научен ръководител: д-р Ивелина Димитрова, доцент във Физи-
чески факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
За контакт: divelina@phys.uni-sofia.bg

Резюме

Темата на настоящия изследователски проект е свързана с 
един от сериозните съвременни рискове за здравето на чове-
ка, а именно облъчването от 222Rn (радон) в сгради. В рамките 
на проекта беше проведено експериментално ядренофизич-
но изследване, резултатите от коeто са директно приложими 
в радоновата дозиметрия и радиационната защита на насе-
лението. Бяха проектирани и изработени нов тип дифузион-
ни камери за измерване на радон, които използват DVD диск 
като детектор на следи. Този детектор има свойства, сравни-
ми с тези на комерсиалните детектори на следи, но може да 
бъде закупен от всяка книжарница. В хода на изследванията 
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потвърдихме, че детекторите от DVD имат нисък фонов сигнал 
и възпроизводимо качество. Новоразработените камери бяха 
калибрирани за измерване на 222Rn. Резултатите от калибри-
рането показаха, че чувствителността на камерите е подходя-
ща за измервания на радон в жилища при стандартното време 
на облъчване от около три месеца. Дифузионните камери с 
DVD са лесни за изготвяне и употреба и позволяват измерва-
ния на достъпна цена. Затова те са подходящи за провеждане 
на паралелни измервания в голям брой жилища и масови кам-
пании по измерване на радон.

Project Title: 
“Calibration of Novel Diffusion Chambers for 222Rn 

Measurements with DVD Detectors” 

The current research project is related to the indoor 222Rn (radon) 
exposure, which is one of the serious health risks in contemporary 
society. In the frames of the project a nuclear physics experimental 
study was conducted with results directly applicable to radon 
dosimetry and radiation protection of the public. A novel type of 
radon diffusion chambers that use DVD disks as track detectors 
were designed and manufactured. The DVD detector has properties 
comparable to those of commercial track detectors but can be 
purchased in any stationary store. Our studies confirmed that the 
DVD detectors have a low background signal and reproducible 
characteristics. The novel diffusion chambers were calibrated 
for 222Rn measurements. The calibration results showed that 
the sensitivity of the chambers is appropriate for indoor radon 
measurements for the standard exposure time of about 3 months. 
The diffusion chambers with DVD are easy to make and use and 
allow measurements at a very affordable price. This makes them 
very appropriate for parallel measurements in a large number of 
buildings and applicable to large measurement campaigns.
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Тема на проект:
„Имунитет назаем. Как антителата, образувани от един 

човек, могат да спасят човешки животи“

Автори: Атанас Николаев Гюров и Севастиян Севдалинов 
Санков, XII клас, ПГПЧЕ „Димитър Димов”, гр. Плевен
За контакт: atanasg9@gmail.com 

Ръководител: Людмила Маринова-Бояджиева, докторант в Би-
ологическия факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, препо-
давател по биология и химия в ПГПЧЕ, гр. Плевен
За контакт: lusmar@abv.bg

Резюме

Проектът ни разглежда важността на даряването на кръвна 
плазма и прави изложение на различните заобикалящи го ас-
пекти. В проекта се обясняват различните имунни реакции и 
задълбочено са разгледани антителата и техните свойства. 
Представени са различните методи за извличане на кръвна 
плазма и формени елементи и тяхното широко приложение 
и значение. Акцентирано е върху плазмаферезата като метод 
за извличане на кръвна плазма и високата ѝ успеваемост. В 
проекта са анализирани актуални социологически изследва-
ния, показващи нивото на информираност за кръвопрелива-
нето и са приложени статистически данни относно дарителите 
на кръв и плазма. Чрез този проект екипът ни цели да повиши 
информираността и да популяризира даряването на  кръвна 
плазма, защото и знанието, и плазмата спасяват човешки жи-
воти. 
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Project Title:
“Borrowed Immunity. How the Antibodies Produced  

by a Single Person Can Save People’s Lives”

Abstract

Our project focuses on the importance of donating blood plasma 
and makes an exposition of its surrounding aspects. In this 
project, the different immune reactions are thoroughly explained 
as well as antibodies and their properties. The project presents 
the different methods of blood plasma and formed elements 
extraction. Plasmapheresis is accented as a focal method used 
to extract blood plasma because of its high success rate. The 
project includes current sociological research that shows the level 
of awareness surrounding blood transfusion as well as statistical 
data about blood donors. Via this project our team aims to increase 
the level of awareness and to popularize blood plasma donation 
because both knowledge and plasma can save human lives. 

Тема на проект: 
„Как да получим поколение с желания пол?“

Автор: Петър Жотев, XI клас, Софийска математическа гимна-
зия „Паисий Хилендарски“, гр. София
За контакт: petarsjotev2004@gmail.com 

Научен ръководител: доц. Елена Кистанова, ИБИР – БАН

Резюме

Селектирането на пола на поколението е от голяма полза при 
редица бозайници, отглеждани като домашни животни. При 
естественото размножаване съотношението между половете 
е приблизително 1:1 за почти всички видове, което означава, 
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че само половината бременности водят до получаване на по-
томство с желания пол. В този проект се разглеждат методи за 
селектирането на пола на поколението. Това са сексирането 
на семенна течност и сексирането на ембриони. Тези методи 
позволяват избирането на пола да се осъществи много преди 
раждането и в резултат на това се спестяват много ресурси. 
Това е от голяма потенциална полза за животновъдната ин-
дустрия, особено когато търсенето на животински продукти от 
растящата човешка популация непрекъснато се увеличава.

Project Title: 
“How to Obtain Offspring with the Desired Sex?”

Abstract

The selection of the offspring’s sex is of great benefit in many 
domestic mammals. By natural reproduction the obtained sex ratio 
in the offspring is approximately 1:1 in the vast majority of species, 
which means that only half of pregnancies lead to animals with the 
desired sex. This project discusses different methods for selecting 
the offspring’s sex, namely sexing of semen and embryos. These 
methods allow the sex of the animal to be chosen long before birth, 
saving many resourses. This is of great potential benefit to the 
livestock industry, especially when the growing human population 
constantly increases the demand for animal products.
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Тема на проекта: 
„Механохимичен синтез, охарактеризиране  

и фотокаталитична активност на неорганични  
смесени оксиди“

Автори: Дария Живкова Колева, Божидар Владимиров Кара-
мишев, Александра Христова Христова, 73 СОУ „Владислав 
Граматик“, гр. София

Научен ръководител: гл. ас. д-р Мария Ганчева, Институт по 
обща и неорганична химия – БАН

Резюме

СoMoO4 и CoWO4 са неорганични смесени оксиди, които при-
надлежат към голяма фамилия от кристални фази с обща 
формула AMO4 (A = Ni, Zn, Co, Mg и M = Mo, W). Тези мате-
риали намират широко приложение в съвременното матери-
алознание като сензори, матрици за дотиране с редкоземни 
елементи за LED осветителни тела, катализатори и др. Добре 
известно е, че методът на синтез оказва съществено влияние 
върху свойствата на крайните продукти. В литературата са из-
вестни следните методи за получаване на CoMoO4 и CoWO4 
като твърдофазен синтез, съутаяване, зол-гел, хидротермал-
ни и др. От друга страна, не са открити данни за синтез на 
CoMoO4 и CoWO4 чрез механохимичен активиран метод. При-
лагането на механохимичното третиране като алтернативен 
метод за образуване на тези кристални фази ще допълнят и 
разширят знанията за синтезите на подобни смесени неорга-
нични материали. 

Целта на настоящия проект е изучаване влиянието на ско-
ростта на механохимично третиране (500 и 850 оборота) върху 
фазовото образуване на CoMoO4 и CoWO4. Изходни смеси от 
CoСоО3+MoO3 и CoCoO3+WO3 бяха подложени на интензивно 
механохимично третиране, когато бяха приложени две скорос-
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ти на активиране от 500 и 850 оборота. Фазовите и структур-
ните промени, протекли вследствие механичното активиране, 
както и получаването на кристалните фази бяха проследени 
чрез рентгенофазов анализ (РФА) и инфрачервена спектро-
скопия (ИЧ). Фотокаталичната активност на синтезираните 
образци е определена при разграждане на органичното багри-
ло – метиленовото синьо. Данните от РФА показват, че при 
скорост на активиране от 850 оборота монофазни продукти от 
CoMoO4 и CoWO4 се образуват при стайна температура без 
допълнително термично третиране. ИЧ спектрите демонстри-
рат добре структурирани кристални фази с ясно изразено раз-
лично обкръжение на преходния метален йон – МоО4 и WO6 
групи. Фотокаталитичната активност на получените образци 
е сравнително ниска. Това изследване показва, че механохи-
мичното активиране може да се използва като подходящ ме-
тод за получаване на оксиди от групата АМО4.

Project Title: 
“Mechanochemical Synthesis, Characterization  

and Photocatalytic Activity of Inorganic Mixed Oxides”

Abstract

CoMoO4 and CoWO4 are inorganic mixed oxides that belong to 
a large family of crystalline phases with the general formula AMO4  
(A = Ni, Zn, Co, Mg and M = Mo, W). These materials are widely 
used in different materials science such as sensors, host matrix 
with rare earth elements for LED applications, catalysts and etc. It 
is well known that the method of synthesis has a significant effect on 
the properties of the final products. Up to now several approaches 
for the preparation of CoMoO4 and CoMoO4 have been used such 
as solid-phase synthesis, co-precipitation, sol-gel, hydrothermal 
and sonochemistry. On the other hand, no data have been found 
for the production of CoMoO4 and CoWO4 by a mechanochemically 
activated method. Irrespective of this accumulation of the new 
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knowledge of the experimental conditions and the application of 
new techniques to the synthesis of CoMoO4 and CoWO4 continue 
to be topic. 

The purpose of this work is to check the possibility to prepare 
these crystalline phases by mechanochemical activation. A 
stoichiometric mixtures of CoCO3 + MoO3 and CoCO3+ WO3 in a 
1:1 molar ratio was subjected to intense mechanical treatment in 
air using a planetary ball mill (Fritsch – Premium line – Pulversette 
No. 7) at two different milling speeds at 500 and 850 rpm. The 
influence of the above milling conditions was investigated on 
the formation of CoMoO4 and CoWO4. The phase and structural 
transformations was monitored by X-ray diffraction (XRD) and 
Infrared spectroscopy (IR). The photocatalytic activity of the 
obtained products was investigated by degradation of a model 
aqueous solution of Methylene blue (MB) under UV-Vis irradiation. 

One hour milling time is enough for CoWO4 formation, while 
10 h milling time is necessary for CoMoO4 preparation applying 
milling speed of 850 rpm. IR spectra demonstrate that obtained 
crystal phases possess good crystallinity, as well as absorption 
bands typical of different transition metal coordination, i.e., MoO4 
and WO6. The obtained CoMoO4 and CoWO4 showed lower 
activity for the degradation of MB under visible light even 5 h 
irradiation time. The mechanochemical treatment may be used as 
an alternative route for the preparation of AМO4 group oxides.
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Тема на проекта: 
„Изследване на радиоактивността на водите, използвани 

от хората в ежедневието им“ 

Автори: Росица Альошева Манева и Радост Маринова Горано-
ва, X клас, СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец 
За контакт: rosica.maneva@ivan-vazov.info
                   radost.goranova@ivan-vazov.info

Ръководител: Радка Костадинова, учител по физика и астро-
номия в СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец
За контакт: radka.kostadinova@gmail.com

Резюме

През XXI век в магазините започва да се продава бутилирана 
вода. През миналия XX век хората са пиели вода от чешми, от 
извори или кладенци. Но в настоящето пиенето на бутилира-
на вода е ежедневие. Тя може да бъде минерална, изворна и 
питейна вода, за чийто състав се информираме от етикета ѝ. 
Консумирайки бутилирана минерална вода, хората имат очак-
вания тя да бъде чиста, вкусна, приятна, с ниска минерализа-
ция и да не бъде радиоактивна. 

Това ни мотивира да започнем изследването на водите 
за радиоактивността им. В началото имахме идея да изслед-
ваме бутилирани минерални води. Любопитството ни прово-
кира и други изследвания – да установим радиоактивността 
на минералните извори на територията на община Вършец. 
Изследвах ме и радиоактивността на всички минерални басей-
ни в спа центровете. Продължихме с изследване на радиоак-
тивността на изворните води в общината. 

Целта на нашата разработка е да измерим радиоактив-
ността на водите, които хората използват в ежедневието си. 

За достигане на тази цел екипът ни си постави следните 
задачи:
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– да проучим методи за измерване на радиоактивността 
на водите; 

– да закупим уред за измерването на радиоактивни лъче-
ния и да се научим да работим с него;

– да измерим радиоактивността на минерални и питейни 
води на територията на община Вършец; 

– обработване на данните;
– анализ на данните и изводи.
За осъществяването на измерването се консултирахме 

с д-р Елена Гелева и доц. Христо Протохристов от ИЯИЯЕ – 
БАН. Те ни насочиха за методиката на измерване на радио-
активността на водите и ни предоставиха информация за ра-
диoактивние води в страната ни.

Project Title: 
“Study of the Radioactivity of Water Used by Humans  

in Their Daily Lives”

Abstract

In the 21st century, bottled water began to be sold in stores. In the 
last century, people drank water from fountains, springs or wells. 
But nowadays, drinking bottled water is a daily routine. It can be 
mineral, spring and drinking water, whose composition we learn 
from its etiquette. By consuming bottled mineral water, people 
expect it to be clean, tasty, and pleasant, with low mineralization 
and not to be radioactive. This motivates us to start researching 
waters for their radioactivity. In the beginning, we had an idea 
to explore bottled mineral waters. Our curiosity provoked other 
research – to measure the radioactivity of mineral springs in the 
municipality of Varshets. We also studied the radioactivity of all 
mineral pools in the spa centers. We continued with a study of the 
radioactivity of spring waters in the municipality. 

The purpose of our project is to measure the radioactivity of 
the water that people use in their daily live. 
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To achieve this goal, our team has set itself the following tasks: 
– To study methods for measuring the radioactivity of water;
– To buy a device for measuring radioactive radiation and 

learn to work with it; 
– To measure the radioactivity of mineral and drinking waters 

on the territory of Varshets municipality. 
– Data processing; 
– Data analysis and conclusions. 
For the implementation of the measurement we consulted with 

Elena Geleva, PhD and Assoc. Prof. Hristo Protochristov from BAS. 
They guided us on the methodology of measuring the radioactivity 
of water and provided us information about radioactive water in our 
country.
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Проекти в област „МАТЕМАТИКА“

Тема на проекта: 
„Разредни числа“

Автор: Лазар Иванов Тодоров, IX клас, Софийска математичес-
ка гимназия „Паисий Хилендарски“, гр. София
За контакт: litodorov10@gmail.com

Научен ръководител: доц. Станислав Харизанов, Институт по 
информационни и комуникационни технологии – БАН

Резюме

Проектът „Разредни числа“ е в областта „Теория на числата“ 
и засяга функцията s(n), отговаряща за сумата на цифрите в 
десетичен запис. 

Целта на проекта е да ни въведе в неизследвания аспект 
от Теория на числата, а именно разредните числа. Това е мно-
жеството на полиномите, които имат специфични стойности 
като сбор от цифри. Изводите за тях се постигат чрез измис-
ляне или обобщаване на вече давани задачи по състезания, в 
които се проявяват техните свойства.

Рефератът е организиран по следния начин:
В раздел 2 са посочени основните свойства на функцията 

s(n) и съответно е формулирана и решена примерна задача, 
която ги илюстрира.

В раздел 3 разглеждаме задачи с многочлени p(n) със или 
без свободен член и изучаваме не само оптималната стойност 
на s(p(n)), но и броя пъти, по които може да бъде постигната.
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Въз основа на теоретичните резултати и приложените 
компютърни кодове са документирани хипотези в раздел 4.

Раздел 5 е съставен от заключение и план за бъдеща  
работа.

Project Title: 
“Sparse Numbers”

Abstract

The project “Sparse numbers” is in the field of Number Theory and 
concerns the function s(n), representing the sum of the digits. The 
aim of the project is to introduce us to an unexplored aspect of 
Number Theory, namely the sparse numbers. This is the set of 
polynomials that have unusual values when it comes to the sum 
of digits. The corollaries about them are achieved by inventing or 
summarizing already given problems in competitions in which their 
properties are manifested.

The paper is organized as follows:
In Section 2, the main properties of the function s(n) are stated 

and a sample problem, illustrating them, has been formulated and 
solved.

In Section 3, we consider polynomial problems p(n) with or 
without a free term and study not only the optimal value of s(p(n)) 
but also the number of times it can be achieved.

Based on our theoretical results and due to a computer code 
that we have implemented several conjectures are documented in 
section 4.

Short concluding remarks and the plan for future work are 
provided in section 5.
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Тема на проекта:
„Диофантови уравнения“

Автор: Стефан Милков Гайдаров, IXж клас, Математическа 
гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив
За контакт: stefan.milkov.g@gmail.com

Научен ръководител: д-р Константин Делчев, ИМИ – БАН 

Резюме

Този проект е вдъхновен от задача на Титу Андреску в USA 
TST от 2001 г. Задачата е да намерим решенията на уравне-
нието (m + n – 5)2 = 9 mn, където m и n са неотрицателни цели 
числа. В този проект създаваме нови задачи, които могат да 
се решат по същия начин, като не се ограничаваме само до 
редиците на Фибоначи и Люка. Също разглеждаме редици, 
които създаваме, търсим техни свойства, които могат да ни 
помогнат да създадем задача, и ги доказваме. 

Project Title: 
“Diophantine Еquation”

Abstract

This project is inspired by a problem from the 2001 USA TST by 
Titu Andreescu. The problem is to find the solutions m and n to 
the equation (m + n – 5)2 = 9 mn where m and n are nonnegative 
integers. In this project we create new problem that can be 
solved using the same method and we are not going to constraint 
ourselves to only the Fibonacci and Lucas sequences. We create 
our own sequences, look for properties that can help us create a 
problem and prove these properties. 
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Тема на проекта:
„Теорема на Фонтене“

Автори: Мира Ивайлова Ганчева и Димитър Николов Митев,  
X клас, 91. Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъ-
бов“ , гр. София
За контaкт: mira_gancheva@yahoo.com
                    dimitar_mitev05@abv.bg

Научен ръководител: Даниела Петрова 
За контaкт: dan_petrova@yahoo.com

Резюме

Целта на настоящия доклад е да представи и разгледа подробно 
всяка една от трите теореми на Фонтене. Докладът се стреми, 
от една страна, да изясни същността им и от друга, да изследва 
техните връзки с други теореми. В допълнение са разгледани 
различни методи за доказване на теоремите с цел да се покаже 
приложимостта им. В края са направени изводи и констатации, 
до които авторите на проекта са достигнали по време на рабо-
тата си. Докладът е структуриран в четири раздела: „Теория“, 
„Теореми на Фонтене“, „Връзки с други теореми“ и „Твърдения“.

Project Title:
“Fontеne’s Theorems”

Abstract

The purpose of this report is to present and examine in detail each 
of Fontеne’s three theorems. The report seeks, on the one hand, to 
clarify their nature and, on the other, to examine their connections 
with other theorems. In addition, various methods for proving the 
theorems are considered in order to show their applicability. At the 
end, conclusions and findings are made, which the authors of the 
project have reached during their work. The report is structured 
in four sections: “Theory”, “Fontene’s theorems”, “Connection with 
other theorems” and “Statements”.
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Тема на проекта:
„Приложения на тригонометрията“

Автор: Антонина Рашева, X клас, 91. Немска езикова гимназия 
„Проф. Константин Гълъбов“, гр. София
За контакт: antonina.rasheva@abv.bg

Научен ръководител: Даниела Петрова

Резюме

Проектът ми е в областта на математиката или по-точно е 
свързан с тригонометрията. В него описвам някои от приложе-
нията ѝ, които съм сметнала за по-интересни. 

Решението ми да избера точно тази тема беше продикту-
вано от това, че дядо ми е бил минен инженер и успя да про-
вокира интереса ми. 

Един ден той ме попита как можем да определим височи-
ната на стълб, без да се качваме върху него. Тогава все още 
не се бях замисляла как може да стане това. Той ми обясни, 
че ако измерим разстоянието до стълба и ъгълът, под който го 
наблюдаваме, лесно можем да намерим височината му. Този 
пример ме подтикна да си задам въпроса: Какви са другите 
приложения на тригонометрията в реалния живот? Порових се 
в интернет и намерих много полезни примери, които бих иска-
ла да споделя с Вас.

Оригиналните ми приноси към проекта са измисляне на 
условията на задачите, включени в презентацията, която на-
правих, и опитът ми с математическата програма GeoGebra. 
В нея благодарение на едно видео в YouTube успях да създам 
музика с тази програма. Автор на въпросната музика е Лия 
Ригсби, на която принадлежи видеото.
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Project Title:
“Applications of Trigonometry”

Abstract

My project is in the field of mathematics or more precisely related 
to trigonometry. In it, I describe some of its applications, which I 
found more interesting. 

My decision to choose this topic was made because my 
grandfather was a mining engineer and managed to provoke my 
interest.  

One day he asked me how we could determine the height of 
the power pole without climbing it. At the time, I still hadn’t figured 
out how this could happen. He explained to me that if we measured 
the distance to the power pole and the angle at which we observed 
it, we could easily find its height. This example prompted me to ask 
myself: What are the other applications of trigonometry in real life? 
I searched the internet and found a lot of useful examples that I 
would like to share with you.  

My original contributions to the project are inventing the 
conditions of the tasks included in the presentation I made and my 
experience with the mathematical program GeoGebra. Thanks to 
a video on YouTube, I was able to create music with this program. 
The author of this music is Leah Rigsby, to whom the video belongs.
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Тема на проекта:
„Tеория на преброяването на Поля“

Автор: Павлин Христов Панов, VIIIа клас, Природо-математи-
ческа гимназия „Иван Вазов“, гр. Добрич
За контакт: p.a.v.l.i.n@abv.bg 

Научни консултанти: Димитър Чакъров, Princeton University, 
д-р Светлана Василева, учител по информатика, Природо-ма-
тематическа гимназия „Иван Вазов“, Добрич
За контакт: dimitar.a.chakarov@gmail.com
                    svetlanaeli@abv.bg

Резюме

„Tеория на преброяването на Поля“ е изследователски проект 
на ученик от осми клас, разработен с цел изучаване и по-доб-
ро разбиране на свойствата на куба на Рубик. В работата са 
разгледани някои фундаментални части от теорията на гру-
пите (фиксирана точка, стабилизатор, подгрупа и т.н.), както 
и лемата на Бърнсайд и теоремата на Лагранж. Приведени са 
някои математически принципи, които се отнасят за куба, пре-
димно теория на групите. Разгледани са и някои възможности 
на тази теория за намиране на решения на куба.

Project Title:
“Polya’s Counting Theory”

Abstract

“Polya’s counting theory” is a research project by an eighth-grade 
student, designed to study and better understand the properties 
of a Rubik’s cube. The paper examines some fundamental parts 
of group theory (fixed point, stabilizer, subgroup, etc.), as well as 
Burnside’s lemma and Lagrange’s theorem. Some mathematical 
principles are given that apply to the cube, mainly group theory. 
Some possibilities of this theory in finding a solution to the cube 
are also looked at.
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Тема на проекта: 
„Фиксирани системи на Shapley-Shubik индекса  

с един или двама президенти“

Автор: Демира Георгиева Недева, IX клас, Математическа гим-
назия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив

Научен ръководител: Мирослав Маринов

Резюме 

Разглеждаме конфигурации с гласувания, при които Shapley-
Shubik индексът на всеки играч е равен на пропорцията от гла-
сове, които той/тя притежава – фиксирани системи. Работим 
с изискванията: не всички пропорции от гласове са равни и 
няма играчи с нулева пропорция. По-конкретно се спираме на 
типовете  и . За първия тип извеж-
даме еквивалентно уравнение от вида  и чрез 
решаването му описваме всички фиксирани системи от този 
тип. За втория тип описваме фиксираните системи в случая, 
когато  е цяло, а иначе само извеждаме еквивалентно урав-
нение от вида  за квадратна функция , зависеща 
само от броя играчи. Тези се оказват достатъчни за доказател-
ство, че фиксирана система с  играчи въобще има тогава и 
само тогава, когато .
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Project Title:
“Fixed Systems of the Shapley-Shubik Index  

with One or Two Presidents”

Abstract

We are reviewing configurations with votes, where the Shapley-
Shubik index of every player is equal to the proportion of votes 
which he/she owns – the so-called fixed systems. We work with the 
following requirements: not all proportions of votes are equal and 
there are not any players with zero proportion. More specifically, we 
pay attention to the types  and . For 
the first type, we derive an equivalent equation in the  
type and through its solution we describe all fixed systems of this 
type. For the second type, we describe all of the fixed systems 
in the case when  is an integer, otherwise we just work out the 
equivalent equation in the  type for a square function 

 depending only on the number of players. These turn out to be 
enough to prove that a fixed system with  players generally exists 
if and only if .
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Тема на проекта: 
„Покрития с L полимина“

Автор: Ангел Иванов Райчев, XII клас, 25 СУ „Боян Пенев“, 
гр. София
За контакт: angel11drakon@gmail.com

Научен ръководител: доц. Станислав Харизанов, Институт по 
информационни и комуникационни технологии – БАН

Научна област: математика – комбинаторна геометрия

Резюме

В този проект разглеждаме покрития на равнината и части от 
равнината с L полимина. Успяваме да сортираме различните 
видове L полимина спрямо тяхната покриваемост, използвайки 
модела на С. Голомб. Доказваме, че L полимината с размери 
2 x n покриват правоъгълник, с размери 3 x n и 4 x 5 покри-
ват лента от равнината и с всички останали размери покриват 
само равнината.

Project Title:
“Tiling with L Polyominoes”

Abstract

In this paper we consider tilings with L polyominoes. We successfully 
sort the different types of L polyominoes in the Golomb’s Tiling 
Hierarchy. We prove that the L polyominoes with sizes 2 x n tile a 
Rectangle, with sizes 3 x n and 4 x 5 tile a Strip, and with all other 
sizes tile the Plane.
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Тема на проекта: 
„Двудиагонални разлагания на Вандермонд,  
q-Бърнстейн-Вандермонд и Лупаш матрици  

с потенциални равенства в параметрите“

Автор: Стивън Огнянов Спасов, XI клас, Софийска математи-
ческа гимназия „Паисий Хилендарски“, гр. София
За контакт: stevenspasov@gmail.com

Научен ръководител: Пламен Коев, San Jose State University
За контакт: plamen.koev@sjsu.edu

Резюме

В този проект се представят новосъздадени формули за из-
вършване на двудиагонално разлагане на матрици от класове 
Вандермонд, q-Бърнстейн-Вандермонд и Лупаш. Съществува-
щите формули не са валидни при случай на равенство между 
два параметъра „х“ поради невъзможността от деление на 0. 
Новите формули разрешават този проблем чрез премахване-
то на знаменателите от тип „х_а-х_в“ и преместването им в 
подходящите позиции, така че разлагането да е правилно. По 
този начин се разширява обхватът от възможни стойности на 
параметрите и се допринася за постигането на по-точни из-
числения с тези матрици. Оригиналният принос на автора е 
създаването на тези нови формули, както и базираните на тях 
функции за Матлаб (те ще бъдат качени скоро в math.mit.edu).
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Project Title: 
“Bidiagonal Decompositions of Potentially Singular 

Vandermonde, q-Bernstein-Vandermonde, and Lupas 
matrices”

Abstract

In this project, newly created formulas for the bidiagonal 
decompositions of Vandermonde, q-Bernstein-Vandermonde, and 
Lupas matrices are presented. The existing formulas are not valid 
in the case of two parameters “x” being equal, because this leads 
to a singularity. This issue is solved in the new formulas with the 
removal of the denominators of type “х_а-х_в” and their placement 
in the appropriate position so that the decomposition is correct. In 
this way, the range of possible values of the parameters is further 
extended and more accurate computations with those matrices 
are made possible. The original contribution of the author is the 
creation of these new formulas and their corresponding Matlab 
functions (they will be made available soon at math.mit.edu). 

Тема на проекта: 
„Връзка между ъгли в правилни пирамиди“

Автор: Божидар Димитров Славчев, XII клас, Софийска мате-
матическа гимназия „Паисий Хилендарски“, гр. София 
За контакт: bozsla@mail.bg

Научен ръководител: Владимир Хр. Ненчев

Резюме

Правилна -ъгълна пирамида се определя от две условия. До-
казваме, че всеки два ъгъла в нея са взаимно зависими. Из-
веждаме връзки между ъглите в правилни триъгълни, четири-
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ъгълни и -ъгълни пирамиди. Анализираме тези зависимости и 
доказваме, че ъгълът между две съседни околни стени е вина-
ги тъп. В заключение, използвайки формулите, стигаме до из-
води, които предстои да бъдат доказвани в следващи трудове.

Project Title:
“Relationship between Angles in Regular Pyramids”

Abstract

A regular pyramid is defined by two of its elements. We prove that 
every two angles in a regular pyramid are interdependent. This 
enables us to derive expressions involving every two angles in 
triangle, square and polygon regular pyramids. We analyze these 
relationships and prove that the angle between two adjacent lateral 
faces is always obtuse for pyramids with an -sided polygon base. 
In conclusion we suggest questions and opportunities for further 
research and hypothesize about the maximum value of the sum of 
the angles in a regular pyramid.



98

Проекти в облaст „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ  
И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Тема на проекта: 
„Леонардо да Винчи – ренесансовият човек“

Автор: Емилия Карамфилова, IX клас, Средно училище „Петко 
Рачов Славейков“, гр. Кърджали 
За контакт: emi.karamfilova@abv.bg 

Научен ръководител: Антония Маровска
За контакт: a_marovska@abv.bg

Резюме

Със сигурност всеки е чувал името на Леонардо да Винчи, по-
знат като един от най-великите художници в историята. Освен 
в драматичните и изразителни произведения на изкуството Да 
Винчи не отстъпва в академичните науки, като разработките му 
като учен и изобретател го правят истински ренесансов човек. 
Той провежда десетки внимателно обмислени експерименти и 
създава футуристични изобретения, които са революционни 
за времето. Неговото богато въображение, жажда за нови зна-
ния и талант да твори в различни дисциплини го понасят през 
времето на великите открития от Ренесанса.
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Project Title:
“Leonardo da Vinci – the Renaissance Man”

Abstract

Surely everyone has heard the name of Leonardo da Vinci, known 
as one of the greatest artists in history. Apart from dramatic and 
expressive works of art, Da Vinci is not inferior to the academic 
sciences, as his developments as a scientist and inventor make 
him a true Renaissance man. He conducted dozens of carefully 
thought-out experiments and created futuristic inventions that 
were revolutionary for the time. His rich imagination, thirst for new 
knowledge and talent to create in various disciplines endured him 
during the great discoveries of the Renaissance.
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Рисунки, представени за участие  
в Ученическата научна сесия на УчИ-БАН за 2021 г.

Картина със заглавие: 
„Пътят на Еней“ 

Автор: Димитър Миленов Димитров, 9. Френска езикова гим-
назия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

Анотация

Рисунката представлява графика върху лист с размери 24 на 
34 см, изпълнена с молив. Картината е част от интердисципли-
нарен поглед върху Вергилиевата „Енеида“, който се състои от 
няколко части – рисунка, превод на оригиналния текст от ла-
тински на български език и мелодия по латинския текст. Има за 
цел да онагледи момента на бурята, динамичното му развитие 
и последиците от бедствието. 

С избягване на използването на различни цветове внима-
нието на съзерцаващия се състредоточава върху случващото 
се и не се отклонява от главната идея, а именно преломността 
на сцената. От друга страна, тъмният цвят на графита подчер-
тава трагизма, водещ към смъртта.

Painting Title: 
“The Voyage of Aeneas”

Annotation

The picture is a black and white drawing on a sheet measuring 24 by 
34 cm, filled with a pencil. The painting is part of an interdisciplinary 
view of Virgil’s Aeneid consisting of several parts – a drawing, 
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a translation of the original text from Latin into Bulgarian and a 
musical composition based on the Latin text. It aims to illustrate 
the moment of the storm, its dynamics and the consequences of 
the disaster.

By avoiding the use of different colors, the attention of the 
contemplator focuses on what is happening and does not deviate 
from the main idea, namely the turning point of the scene. On the 
other hand, the dark color of the graphite emphasizes the tragedy 
leading to death. 

Картина със заглавие: 
„Совоока Атина“

Автор: Васил Димитров Василев, XIIд клас, СГСАГ „Христо Бо-
тев“ гр. София

Анотация

Атина, гледаща над бойното поле в Троя, подпряна на копието 
си, държаща eгидата.

Painting Title: 
“Owl-Eyed Athena” 

Annotation

Athena, watching over the battlegrounds of Troy, handling a spear 
and the Aegis.
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Картина със заглавие: 
„Морско конче“

Автор: Кристин Стефанова Иванова, X клас, Професионална 
гимназия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм

Ръководител: Росинка Цекова, учител в Професионална гим-
назия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм
За контакт: rosinka.cekova@abv.bg

Анотация 

Символът на морските кончета носи мъдростта на трансфор-
мацията и адаптивността в живота. Като водни животни те са 
свързани със символиката на промяната и светлината. Когато 
се появят в живота ви, може да ви напомнят да донесете мал-
ко повече лекота и радост в него. Тези, които имат тези живот-
ни като талисман, може да са склонни да потъват дълбоко в 
емоциите си и да блестят в истинските си цветове.

Painting Title: 
“Seahorse”

Annotation

The symbol of seahorses carries the wisdom of transformation and 
adaptability in life. As aquatic animals they are associated with the 
symbolism of change and light. When they appear in your life, they 
can remind you to bring a little more lightness and joy into it. Those 
who have these animals as a mascot may tend to delve deep into 
their emotions and shine in their true colors. 
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Картина със заглавие: 
„Птици“

Автор: Кристин Стефанова Иванова, X клас, Професионална 
гимназия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм

Ръководител: Росинка Цекова, учител в Професионална гим-
назия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм
За контакт: rosinka.cekova@abv.bg

Анотация

Картината изразява част от атмосферата на своето време. С 
основната си светлина тя е типична за общи настроения, кои-
то понастоящем преживяват хората.

Painting Title: 
“Birds”

Annotation

The picture expresses part of the atmosphere of its time. With its 
main light it is typical of the general moods that people currently 
experience.

Картина със заглавие: 
„Ловджийско куче“ – техника акварел

Автор: Майя-Андреа Руменова Христова, Х клас, ПГИИ „Нико-
лай Райнов“, гр. София
За контакт: maia.andrea.rumenova@gmail.com   

Картина със заглавие: 
„Дървесна жаба“ – техника креда

Автор: Майя-Андреа Руменова Христова, Х клас, ПГИИ „Нико-
лай Райнов“, гр. София
За контакт: maia.andrea.rumenova@gmail.com   
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Музикални проекти, представени за участие  
в  Ученическата научна сесия на УчИ-БАН за 2021 г. 

Музикална композиция със заглавие:
„Балади в ре минор и до минор“

Автор: Божидар Славчев, XII клас, Софийска математическа 
гимназия „Паисий Хилендарски“, гр. София 
За кантакт: bozsla@mail.bg

Анотация 

Емоциите ни се състоят от идеализирани чувства и всеки опит 
да ги изразим само с думи би бил недостатъчен. Балада в до 
минор написах това лято, а Балада в ре минор – преди около 
година. Те са посветени на всичко това, което ни се иска да 
кажем, но не можем, ограничени от собствените си чувства.

Musical Composition with Title:
“Ballads in d-moll and c-moll”

Annotation 

Emotions often consist of idealized feelings and any expression 
involving words only would undermine and not fully express them. 
I wrote Ballad in d-moll this summer, while Ballad in c-moll about 
a year ago. They are devoted to everything we want to say but 
cannot, limited by our own emotions.
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Музикална композиция към проекта: 
„Пътят на Еней“ 

Автори: Белослава Петкова и Вяра Георгиева, 9. Френска ези-
кова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София

Анотация

Музикалната композиция е част от интердисциплинарен по-
глед върху Вергилиевата „Енеида“ и се състои от няколко 
части – рисунка, превод на оригиналния текст от латински на 
български език и мелодия по латинския текст, като те съвкуп-
но представят един епизод от първата песен на Вергилиевия 
епос посредством изобразително изкуство, текст и музика. 

Това, към което се стремим със създаването на мелоди-
ите, е всеки един слушател да получи възможността да се 
потопи напълно в атмосферата на съответната сцена. В този 
откъс вниманието се съсредоточава върху бурята и нейната 
сила. Чрез акценти, поставени в определени моменти, се оли-
цетворяват падащите в откритото море гръмотевици. Бързото 
темпо, подсилено от ритъма, следващ античния хекзаметър, 
позволява пресъздаването на бурята и надвисналата над мо-
ряците опасност. Античното стихосложение е предадено чрез 
използването на ноти, условно съответстващи по трайност на 
дългите и кратки срички. Интерпретацията на древния текст 
чрез музика отговаря, от една страна, на характерното за Ан-
тичността устно изпълнение на епоса с музикален съпоровод 
и съответно неговото слухово възприемане. От друга страна, 
подобни мелодии се използват от Ренесанса насам за по-ка-
чественото разбиране на римската поезия в учебна среда. На 
трето място, в композицията са включени и съвременни ин-
струменти като китара и дайре.
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Musical Composition for the Project:
“The Voyage of Aeneas”

Annotation
 

The episode, on which the project is focused, is from the beginning 
of the first song of Aeneid, vv. 81–91 and 102–119. Aeneas and 
his companions are travelling along the African coast and are 
stricken by the unfolding storm. The picture is a black and white 
drawing on a sheet measuring 24 by 34 cm, filled with a pencil, 
showing the unleashing unweather. The original text is rendered 
in verses in Bulgarian, in correspondence with the tradition of 
the Bulgarian translations of the whole text of Aeneid, published 
hitherto, but in some ways a different approach is applied, giving 
it a more contemporary sound. The musical composition over the 
original text is performed with voice, guitar and tambourine, which 
on the one hand, corresponds with the ancient perception of the 
epic through music, on the other hand, is a contemporary rendition 
of the ancient text.  

Забележка. Тази брошура е съставена от резюметата на ученическите 
проекти, представени за участие в Ученическата научна сесия на Учени-
ческия институт на БАН през 2021 г.
Отговорността за съдържанието на текстовете е изцяло на техните 
автори.
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