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ПРЕДГОВОР

Деветата Ученическа научна сесия (УНС) на Ученичес-
кия институт на БАН (УчИ-БАН) се проведе на 2 и 3 декем-
ври 2022 г. в тържествената зала „Марин Дринов“ на БАН 
(ул. „15 ноември“ № 1, София 1000). За участие в сесията 
бяха представени над 50 ученически проекта, разработени 
самостоятелно или в съавторство от ученици и техните 
ръководители от цялата страна. Всички проекти бяха ре-
цензирани от специалисти от БАН или други научни органи-
зации. Учениците получиха копия от рецензиите, където в 
много от случаите освен оценка за постигнатите резулта-
ти се съдържат и препоръки за бъдеща работа. 

Тази брошура съдържа резюметата на проектите на 
български и английски език. Те дават представа за широките 
и разнообразни научни интереси на учениците в страната. 
За по-обективна оценка на постиженията проектите бяха 
разделени на пет групи според принадлежността им към една 
или друга научна област. При оценката и подреждането на 
проектите петте журита вземаха предвид не само постиг-
натите резултати, но и представянето им пред публика, 
както и способността на участниците да защитят тезите 
си при възникващите дискусии. Ето и състава на журитата:

● Област „Информационни, комуникационни технологии 
и технически науки“: доц. Златогор Минчев, Институт по ма-
тематика и информатика – БАН – председател на журито, 
доц. д-р Евгения Сендова, д-р Тодор Брънзов, Институт по 
математика и информатика – БАН, и проф. Николай Златов, 
Институт по механика – БАН.

● Област „Математика“: проф. Емил Колев, Институт 
по математика и информатика – БАН – председател на жу-
рито, проф. Станислав Харизанов, Институт по математи-
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ка и информатика – БАН, и доц. Христо Костадинов, Инсти-
тут по математика и информатика – БАН. 

● Област „Хуманитарни и обществени науки“: проф. Мак-
сим Стаменов, Институт за български език – БАН, предсе-
дател на журито, д-р Симона Самуилова, Институт за ис-
торически изследвания – БАН, и доц. Вихра Баева, Институт 
за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН. 

● Област „Биология, биомедицина и екология“: чл.-кор. 
Димитър Асенов Иванов, Институт по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания – БАН – председател на журито, 
доц. Емилия Петрова, Институт по експериментална мор-
фология, патология и антропология с музей – БАН, и проф. 
Петър Желев, Лесотехнически университет.

● Област „Изобразително изкуство“: д-р Христина Гроз-
данова, изкуствовед, Регионален исторически музей – София, 
и ас. Асен Игнатов, илюстратор, биолог, Национален приро-
донаучен музей – БАН. 

Резултатите от УНС ще бъдат публикувани на страни-
цата на УчИ-БАН на адрес www.uchiban.eu.

През тази учебна година УчИ-БАН реализира значител-
на част от дейността си благодарение на съвместната 
програма на Министерството на образованието и науката 
и Българската академия на науките „Образование с наука“. 
Задължени сме и на Събранието на академиците и член-ко-
респондентите на БАН, чиито членове участват в рецензи-
рането и журирането на ученическите проекти и подпома-
гат работата на УчИ-БАН с лични дарения. Признателни сме 
също на Издателство „Захарий Стоянов“ и Издателството 
на БАН „Проф. Марин Дринов“ за предоставянето на инте-
ресни издания за наградените в Ученическата научна сесия. 
Издателство „Просвета“ и тази година предоставя за някои 
от най-високо отличените проекти по един годишен абона-
мент за ползване на електронните образователни ресурси 
на издателството. 

Елена Панчовска, 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: 
„Хардуерен криптопортфейл CryptoPi“

Автори: Даниел Николаев Колев и Мартин Милушев Костов,  
X клас, 125. средно училище „Боян Пенев“, гр. София
За контакт:  martin.kostov@125su.com 
 daniel.kolev@125su.com   

Резюме

Crypto Pi е хардуерен портфейл за криптовалути, което има 
различни предимства. Самият портфейл има за цел да покаже 
как фактически работи един хардуерен портфейл. Портфей-
лът е алтернатива на Trezor Model One и съответно има всич-
ките му преимущества. Самият портфейл предлага лесна и 
неангажираща употреба и настройка.

Project Title: 
“CryptoPi Hardware Crypto Wallet”

Abstract

Crypto Pi is a hardware crypto wallet which has different benefits. 
The wallet aims to show the users how a hardware wallet works. It 
is an alternative to Trezor Model One, so it has all its benefits. It is 
not hard to use or setup.
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Тема на проекта: 
„Symbol“

Научна област: информатика и информационни технологии, 
криптология 
Автори: Александър Любомиров Славов и Денислав Евти-
мов Евтимов, VII клас, Математическа гимназия „Баба Тонка“,  
гр. Русе
За контакт:  Slavov2009@outlook.com 
 2009-b-11@mg-babatonka.bg

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по ин-
форматика и информационни технологии, Математическа 
гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе 
За контакт: s.feimova@mg-babatonka.bg

Резюме

Symbol (Символ) е уебприложение, което има за цел да пома-
га на потребителя с избирането на пароли от всякакъв харак-
тер и да криптира своите съобщения. 

Създаването на пароли е по избрана от потребителя дъл-
жина с избор за:

– включване на специални символи;
– различна азбука; 
– само цифри;
– само букви.
Криптиране
По избран от потребителя четирицифрен ключ се заме-

ня всеки символ на текста спрямо всяка една от цифрите на  
ключа:

– ако съответната цифра е 0, няма промяна; 
– ако съответната цифра не е 0, символите в текста се 

заместват спрямо нейната стойност;
– всяка цифра задава свой код, заместващ символите на 

предишната; 
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– кодът на последната цифра е същинската парола, която 
потребителят ще използва.

Декриптиране
При поставянето на криптирано съобщение и изписване 

на ключа на потребителя приложението изписва какво всъщ-
ност се крие зад кода.  

Декриптирането се извършва в обратна на криптиране-
то на текст посока, като се започва от последната цифра на 
ключа. 

Project Title: 
“Symbol”

Abstract

Symbol is a web application that aims to help the user choose 
passwords of any kind and encrypts their messages.

Password generation is of user-selected length with options for:
– inclusion of special characters;
– different alphabet;
– only numbers;
– only letters.
Encryption
A user-selected four-digit key replaces each character of the 

text relative to each of the key’s digits:
– if the key’s digit is 0, there is no change;
– if the key’s digit is not 0, the characters in the text are 

replaced according to its value.
Decryption
By pasting an encrypted message and typing the user’s key, 

the app spells out what is actually behind the code.
Decryption occurs in reverse of plaintext encryption starting 

from the last digit of the key. 
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Тема на проекта:
„Здравословно хранене + Спорт = Успех!“

Автори: Ивелин Красен Василев и Никол Здравкова Николова, 
VIa клас, Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“, 
гр. Пловдив
За контакт:  iwelinvasilev_21a@schoolmath.eu 
 nikolnikolova_21a@schoolmath.eu

Научен ръководител: Дарина Брънчева, старши учител по 
информатика и информационни технологии, Математическа 
гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив
За контакт: dary_brancheva@abv.bg

Резюме

Проектът „Здравословно хранене + Спорт = Успех!“ е приложна 
програма, която има за цел да представи по интерактивен на-
чин темата за здравословния начин на живот и спорта. Искаме 
да подтикнем връстниците ни да започнат да водят здравосло-
вен начин на живот. Софтуерът Scratch ни даде възможност 
да направим код за всеки от героите в нашата програма, кой-
то включва неговите реплики, костюми и движения. Всъщност 
важен фактор за реализирането на нашия проект са нашите 
приятели. Те станаха прототип на персонажите в проекта ни. 
В началото на работното поле сме сложили предговор, с който 
да запознаем зрителите със съдържанието на нашия проект. 
Надяваме се с проекта си да успеем да заинтересоваме по-
вече хора към темата за правилното хранене и спорта като 
рецепта за здравословен начин на живот.
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Project Title: 
“Healthy Eating + Sports = Success”

Abstract

The project “Healthy nutrition + Sport = Success!” is an application 
program that aims to present the topic of healthy lifestyle and 
sports in an interactive way. We want to encourage our peers to 
start leading a healthy lifestyle. The Scratch software allowed us to 
code each of the characters in our program to include their lines, 
costumes and movements. Actually аn important factor for the 
realization of our project are our friends. They became prototype of 
the characters in our project. At the beginning of our work field, we 
have put an introduction to introduce the viewers to the content of 
our project. We hope that with our project we will be able to interest 
more people in the topic of proper nutrition and sports as a recipe 
for a healthy lifestyle.



12

Тема на проекта:
„Sunset Diary“

Научна област: информатика, информационни технологии, 
български език и литература
Автори: Рая Цветанова Христова и Ния Нейкова Нейкова, 
XI клас, Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
За контакт:  raya.thristova@gmail.com 
 natealizardd@gmail.com

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по ин-
фор матика и информационни технологии, Математическа 
гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе 
За контакт: s.feimova@mg-babatonka.bg

Резюме

Sunset Diary представлява уебсайт, който представя на потре-
бителя литературата чрез различни гледни точки. Целта му е 
да помогне с изграждането на опит в сферата на творчеството 
и писателската дейност, както и да дава препоръки за книги от 
абсолютно всички жанрове. Подходящ е за хора от всяка една 
възрастова група. 

От нашия сайт Sunset Diary потребителят може да избе-
ре книга за четене според своите интереси. Може да разгледа 
какви издадени книги има от даден жанр и да прочете кратко 
описание на тяхното съдържание. След това книгата може да 
бъде закупена в книжарница или взета от библиотека. След 
като я прочете, може да сподели мнението си за нея в нашия 
сайт в секция „Блог“ и така да бъде полезен за други потреби-
тели, които търсят интересно четиво. 

Нашият сайт НЕ предоставя електронни варианти на кни-
гите, тъй като това би било нарушение на авторските права, 
а предоставя голяма база от данни с издадени книги и кратко 
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описание за всяка една от тях, така че потребителят да може 
да ги разгледа и избере желаната от него.

Сайтът би могъл да намери приложение във всяка кни-
жарница и библиотека, като потребителят може да разгледа 
от сайта наличните книги и тяхното описание и да си избере. 
Той няма нужда да губи време, търсейки по рафтовете, прех-
върляйки страниците, опитвайки се да разбере съдържанието.

Project Title: 
“Sunset Diary”

Abstract

Sunset Diary is a website that presents literature to the user through 
different perspectives. Its purpose is to help build experience in the 
field of creativity and writing, as well as to give recommendations 
for books of absolutely all genres. It is suitable for people of any 
age group.

From our site Sunset Diary, the user can choose a book to 
read according to their interests. They can look at what published 
books are available in a given genre and read a brief description 
of their contents. The book can then be purchased at a bookstore 
or taken from a library. After reading it, you can share your opinion 
about it on our site in the Blog section and thus be useful to other 
users who are looking for an interesting read.

Our site does NOT provide electronic versions of the books, as 
this would be a violation of copyright, but provides a large database 
of published books and a brief description of each of them, so that 
the user can browse them and choose the book they want.

The site could find application in any bookstore and library, and 
the user can view the available books and their description from 
the site and choose. They do not need to waste time searching the 
shelves, turning the pages and trying to understand the contents.
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Тема на проекта:
„Изобразяване на музикални инструменти 

чрез основни символи и знаци“

Научна област: информатика, информационни технологии, 
изобразително изкуство, музика
Автори: Велислав Велимиров Митрев и Николай Пламенов 
Паришев, VII клас, Математическа гимназия „Баба Тонка“, 
гр. Русе
За контакт:  velislav_vm@abv.bg 
 parishevi@abv.bg

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по ин-
форматика и информационни технологии, Математическа 
гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
За контакт: s.feimova@mg-babatonka.bg

Резюме

Програмата „Изобразяване на музикални инструменти чрез 
основни символи и знаци“ е създадена, за да демонстрира как 
музикалните инструменти могат да се нарисуват чрез основни 
символи и знаци.

Информацията е следната:
– изображение на инструмента, създадено от символи и 

знаци;
– приблизителна година на създаване;
– създател;
– причина за създаване;
– значение на името на инструмента.
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Project Title: 
“Drawing Musical Instruments with Basic Symbols 

and Characters”

Abstract

The program “Drawing musical instruments with basic symbols and 
characters” is created to demonstrate how musical instruments 
can be drawn with basic symbols and characters.

The information is:
– an image made by symbols and characters;
– approximate year of creation;
– creator;
– reason for creation;
– meaning of the name of the musical instrument.

Тема на проекта:
„Влиянието на спорта върху развитието на децата“

Автор: Деян Ангелов Бойчев, от VI клас, Математическа гимна-
зия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив
За контакт: deyanboychev_21a@schoolmath.eu

Ръководител: Дарина Брънчева, старши учител по инфор ма-
тика и информационни технологии, Математическа гимназия 
„Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив
За контакт: darinabrancheva@schoolmath.eu

Резюме

Проектът „Влиянието на спорта върху развитието на децата“ 
включва редица предимства, които ни дава спортът. Ще разбе-
рем какви предимства дава спортът на децата, които тренират, 
в сравнение с тези, които не спортуват; как можем да си наме-
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рим нови приятели и как можем да направим спорта по-лесен 
и забавен.

Проектът е съставен на два етапа. Първият е съсредото-
чен върху позитивите от спорта, а вторият отразява доволните 
и спортуващи деца. Представен е по толкова достъпен начин, 
че всеки накрая би пожелал по една или друга причина да тре-
нира.

Project Title: 
“The Impact of Sport on Children’s Development”

Abstract

The project “The impact of sport on children’s development” 
includes a row of benefits that sport gives us. We will find out what 
advantages sport gives to children who exercise compared to 
those who do not; how we can find new friends and how we can 
make sport easier and funnier. 

The project is composed in two stages. The first is focused 
on the positives of sport, and the second reflects happy and 
playing sport children. It is presented in such an accessible way 
that eventually, for one reason or another, everyone would have a 
desire to train. 
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Тема на проекта: 
„IBLend“

Автор: Габриел Любомиров Горанов, VIII клас, Природо-ма-
тематическа профилирана гимназия „Св. Климент Охрид ски“, 
гр. Монтана
За контакт: gabigoranov@abv.bg

Ръководител: Бистра Цонева-Луканова, учител по информа-
тика и информационни технологии, Природо-математическа 
профи ли рана гимназия „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана
За контакт: bist2002@abv.bg

Резюме

Проектът представлява сайт (https://blenditofficial.netlify.app) с 
учебни видеа и текстова информация, които запознават пот-
ребителите му с програмата за 3D моделиране Blender. Целта 
на сайта е да помогне на други, които се интересуват от 3D 
моделиране, като се научат да работят на програмата Blender 
или да подобрят уменията си на нея. Сайтът може да бъде 
полезен на артисти с креативно мислене или пък на хора, нуж-
даещи се от различни 3D модели поради една или друга при-
чина. Проектът е уебсайт, следователно може да се стартира 
на всяко устройство, поддържащо който и да е модерен бра-
узър. Сайтът има лесна навигация. От менюто на началната 
страница се отива до следващите страници. Направили сме 
и мобилна версия, която е препоръчително да се отваря на 
Android на средно или по-голямо устройство, работи достатъч-
но добре и на IOS. Видеата и документацията за тях могат да 
се свалят. За да се вижда по-добре, може да се промени раз-
делителната способност на браузъра. Чрез моя уебсайт всеки 
начинаещ може да започне да прави красиви модели само за 
няколко дни.
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Project Title: 
“IBLend”

Abstract

The project consists of a website (https://blenditofficial.netlify.
app) with educational videos and text information, which shows 
the user the basics of the 3D modeling program Blender, which 
we chose because it is free and popular. That way we make 
our course available to everyone, although you need a personal 
computer to run the program Blender. My website aims to help 
anyone interested in 3D modeling or looking to sharpen their skills. 
The site can be helpful to many people, creative artists, architects, 
or anyone else needing 3D modeling skills. As I said my project 
is a website this way it is available to anyone with a device that 
supports a modern browser. The interface is very simple and easy 
to use. Every single resource on the site can be downloaded for 
offline use. Overall, I think my website is the perfect way for anyone 
to begin their journey in 3D modeling in just a few days.

Тема на проекта:
„NetPunk– едно невероятно приключение“

Автор: Генади Младенов Колев, XII клас, Национална при родо-
математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София
За контакт: genadimkolev@gmail.com

Научен ръководител: Иван Димитров, Висше военноморско 
училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна
За контакт: ivan.miroslavov4@gmail.com

Резюме

NetPunk е проект по информатика, имащ за цел да се създаде 
реалистична 3D Multiplayer игра, която ще Ви отведе на неве-
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роятно приключение. Тя се играе от двама души, като фокусът 
е върху съвместната работа. Играта е подходяща за всички ау-
дитории. NetPunk се стреми да запази всички забавни елемен-
ти, присъщи за една игра, като същевременно допринася за 
развиването на уменията за работа в екип на своите играчи. В 
хода на играта двамата играчи ще трябва заедно да преодоля-
ват различни врагове и препятствия под формата на сегмен-
тирани „игри“. Към момента са изградени фундаменталните 
системи и модули на играта, като смятаме да надградим на-
правеното със същинското съдържание, изграждайки играта 
по този начин.

Project Title: 
“NetPunk: An Unreal Adventure”

Abstract

NetPunk is a project in the field of Informatics, aiming to create a 
high-fidelity 3D Multiplayer game, that will take you on its unreal 
adventure. Played by 2 people and with cooperation in mind, the 
game is suited for all audiences alike. NetPunk aims to retain all of 
games’ fun aspects, while also encouraging the development of its 
players’ teamworking skills. During the course of the game players 
will face different enemies and obstacles in the form of segmented 
‘games’. As of now, we have built the fundamental systems and 
modules and will begin scaling the game with more content.
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Тема на проекта:
„TiHub – платформа за автоматизирана оценка“

Автор: Анакин Али Ърфан, XII клас, Математическа гимназия 
„Баба Тонка“, гр. Русе
За контакт: 2004-b-2@mg-babatonka.bg

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по ин-
форматика и информационни технологии, Математическа 
гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
За контакт: s.feimova@mg-babatonka.bg

Резюме

TiHub е онлайн платформа, автоматизираща оценяването на 
проекти по информатика, състезания по програмиране и други 
подобни събития. Използва инструменти като GitHub за управ-
ление на ученическите проекти. Учителят качва заданието и 
файлове за примерен вход и изход на кода, а учениците кач-
ват проекта си. След качване на папката с техния проект той 
бива тестван на една от виртуалните машини, създадени спе-
циално за проекта, и ученикът получава обратна връзка за ре-
зултата от направените тестове.

Project Title:
“TiHub – Automation Assessment Platform”

Abstract

TiHub is an online platform, that automatically grades students’ 
projects in Informatics or other programming events. C++ and 
Python are supported. It uses GitHub for managing the projects. 
The teacher creates an assignment and uploads sample input and 
output files. The students, on the other hand, upload their projects 
to the assignment. Then the project is being tested by virtual 
machines, created specifically for the job, and the student gets 
feedback about the output of his project’s execution in real-time.
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Тема на проекта:
„Асоциация между генетични мутации  

и човешки заболявания“

Автори: Мария Кирилова, XII клас, Математическа гимназия 
„Баба Тонка“, гр. Русе, и Весела Николова, X клас, Профи-
лирана природо-математическа гимназия „Нанчо Попович“, 
гр. Шумен
За контакт:  mariakirilova2004@gmail.com 
 veselanikolova333@gmail.com 

Научен ръководител: Ванеса Гецева, доктор от Колумбийския 
университет

Резюме

Ние, хората, сме 99,9% идентични, а в рамките на останалия 
0,1% от нашите гени е кодирана генетичната ни предразполо-
женост към определени заболявания, като кистозна фиброза, 
таласемия, сърповидно-клетъчна анемия и др. Чрез изследва-
не на популации от здрави и болни индивиди можем да иден-
тифицираме варианти, свързани с такива заболявания. В този 
проект се стремим да използваме огромни данни от човешки 
геноми за провеждане на асоциативни проучвания и разра-
ботване на инструменти за Machine Learning и Deep Learning 
за прогнозиране на ефекта от определени варианти и тяхната 
степен на въздействие върху генетичните заболявания.

Project Title:
“Association between Genetic Variants  

and Human Diseases”

Abstract

While humans are 99.9% identical, within the 0.1% variation is 
encoded our genetic predisposition to certain diseases such as 
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cystic fibrosis, thalassemia, sickle cell anemia, and others. By 
investigating populations of healthy and diseased individuals, we 
can identify variants associated with such diseases. In this project, 
we aim to utilize genomic data to conduct genome-wide association 
studies and develop machine learning and deep learning tools 
to predict the effect of certain variants in the severity of genetic 
diseases.

Тема на проекта:
„Вътрешна система за Регионално управление 

на образованието – София-град“

Автор: Мирослав Диянов Балев, XI клас, Национална приро-
до-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, гр. София
За контакт: miroslavdb@students.npmg.org

Научен ръководител: Мирослава Спасова Николова, учител по 
информатика и информационни технологии, Национална при-
родо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“, гр. София
За контакт: miroslava.nikolova@npmg.org 

Резюме 

Проектът е в сферата на информационните технологии и пред-
ставлява уеббазиран софтуер, предназначен за екипа на Ре-
гионално управление на образованието (РУО) – София-град.

В РУО се извършват дейностите по издаване на  удостове-
рения за признаване на квалификационни кредити на учители 
и удостоверения за признаване на завършен клас и средно 
образование на ученици. Екипът на РУО – София-град из-
ползва в процеса на работа програмите Word, Excel и Access 
базирана система, служеща за издаване на удостоверения за 
завършен клас. Всички документи се разпечатват на хартиени 
носители, което допълнително усложнява процеса на работа. 
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Това породи идеята за създаване на система, която да обе-
дини всички дейности, да автоматизира процеса на работа и 
съхранява всички издадени документи, до които ще има лесен 
достъп.

Системата е направена, като са използвани React за кли-
ентската част, Laravel за REST API и MySQL база данни. Реа-
лизирана е функционалността за издаване на удостоверения, 
протоколи и справки за отделните дейности, експорт на данни 
и автентикация на потребител. Тя се тества чрез Unit Testing.

В заключение РУО – София-град разполага с напълно ра-
ботеща система, която ще подобри и ускори процеса на рабо-
та. Занапред предстои поддръжка на системата и предоставя-
не на други РУО-та в страната.

Project Title:
“Inner system for Regional Department of Education – 

Sofia-city”

Abstract

The project is in the field of information technology, and it is a web-
based application made for the team of Regional Department of 
Education (Regionalno upravlenie na obrazovanieto – RUO) – 
Sofia-city.

The activities of issuing certificates for the recognition of 
qualification credits of teachers and certificates for the recognition 
of completed grade and secondary education are carried out in 
RUO. The team of RUO – Sofia-city uses in their work process 
programs like Word, Excel and Access based system, which 
serves to issue certificates for recognition of completed class. All 
documents are printed on paper, which further complicates the 
work process. This gave rise to the idea of creating a system that 
would unify all the activities, automate the work process and store 
all issued documents that would be easily accessible. 

The system is developed using React for the front-end, Laravel 
for the REST API and MySQL for the database. The functionality for 
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issuing certificates, protocols and references for all the activities, 
data export and user authentication has been implemented. It has 
been tested with Unit Testing.

In conclusion, RUO – Sofia-city has a fully operational system 
that will improve and speed up the work process. In the future, 
the system will be maintained and provided to other RUOs in the 
country.

Тема на проекта:
„‘Познай столицата’ – игра“

Научна област: информатика, информационни технологии, ан-
глийски език, география

Автори: Никола Великов и Любослав Димов, VII клас, Мате-
матическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
За контакт:  niki.velikov09@ gmail.com 
 luboslavdimov@gmail.com

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по ин-
форматика и информационни технологии, Математическа 
гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
За контакт: s.feimova@mg-babatonka.bg

Резюме

Играта е написана на програмните езици JS, HTML, CSS. Тя 
съдържа три степени на трудност – Easy (лесно), Medium 
(средно) и Advanced (за напреднали). Всяко ниво на трудност 
има по 30 въпроса. Освен на трудност играта дава възможност 
да направиш избор и на столици, намиращи се в континен-
тите: Европа, Азия, Африка, Австралия и Океания, Севeрна 
Америка и Южна Америка.

Целта на играта е да помогне по забавен и увлекателен 
начин на учениците в подготовката им за часовете по английс-
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ки език и география и икономика или на хора, пътуващи из 
различни страни и желаещи да обогатят общата си култура. 
Играта също ни позволява да оползотворим свободното си 
време, като съчетаем полезното с приятното.

Със стартирането на играта пред нас се разкриват необят-
ни възможности да разширим общите си познания, научавайки 
по бърз и лесен начин английското наименование на столици-
те на държавите в света, с което си спестяваме дългото рове-
не из книги и справочници. 

Като приключим своята игра, програмата извежда за кол-
ко от столиците сме отговорили правилно. След извеждане на 
резултатите ни играта ни пренасочва към основната страница.

Project Title:
“‘Guess the Capital’ – Game”

Abstract

The game is written in the programming languages HTML, JS, CSS. 
It offers three levels of difficulty – Easy, Medium and Advanced (for 
advanced players). In addition to difficulty, the game allows you to 
make other choices – of capitals located in the continents Europe, 
Asia, Africa, Australia and Oceania, and America.

The aim of the game is to help students in an entertaining and 
engaging way in their preparation for English and Geography and 
Economy classes or people travelling to different countries and 
wishing to improve their general knowledge.

With the launch of the game, vast opportunities are revealed 
before us to enhance our general knowledge, learning in a quick 
and easy way the English names of the capitals of the countries of 
the world, saving us the long digging through books and reference 
books. 

When we finish our game, the programme displays how many 
of the capitals we have identified. Then, it retrieves our results and 
redirect us into the main page.
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Тема на проекта:
„Песен за STEM“

Автор: Георги Филипов, X клас, Професионална гимназия по 
електротехника и електроника, гр. Пловдив
За контакт: georgi.filipov21@gmail.com

Ръководители: инж. Нина Райчева и Олга Димитрова

Резюме

Проектното предложение за песен може да се ползва в лят-
ната STEM школа или всяко зелено училище на открито, като 
учениците могат да работят в приложението, което ние из-
ползвахме, и да напишат собствените си песни за STEM на 
различни езици по света. Проведохме експеримент в реални 
часове за обучение по STEM в Професионалната гимназия по 
електротехника и електроника – гр. Пловдив, през октомври 
2021 г. Всеки от участниците е имал възможност да изговори 
значение на абревиатурата на STEM на чужд или майчин език. 
При създаване на клипа изреченията се изговарят от робот 
преводач с цел запазване на поверителността на гласовите 
данни на всеки един участник.   

При разработка на проекта използвахме музикално при-
ложение Music Maker JAM, разработено за създаване на музи-
ка и на бийтове за всички творци на музика, диджеи и проду-
центи независимо от нивото на музикалния им продукт. Music 
Maker JAM е удобен инструмент за създаване или ремиксира-
не на песни и музикални ритмове от различни музикални жан-
рове, включително Trap, EDM, Rap, Dubstep, Hip-Hop, House, 
Garage, Pop, Rock и др.

Мелодичността на изговарянето на STEM на различни 
езици разкрива възможност за стил, тоналност и по-лесно въз-
приемане и определяне идентичността на даден език.
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Ние предлагаме в рамките на лятната STEM школа или 
всяка зелена школа на открито да бъдат организирани подоб-
ни експерименти и конкурси между учениците, говорещи на 
различни езици по света, за най-добра песен, свързана със 
STEM. 

STEM науките са важни за нас, защото STEM е нов под-
ход към ученето и развитието, който интегрира областите на 
науката, технологиите, инженерството, математиката, роботи-
ката, спорта, изкуствата и музиката. Напредъкът на технологи-
ите също променя начина, по който учим, общуваме и взаимо-
действаме всеки ден. STEM уменията ни осигуряват основата 
за успех в нашата гимназия, в страната ни и по света. 

Project Title:
“Song for STEM”

Abstract

Our song project proposal can be used in a STEM summer school 
or any outdoor green school, and students can work in the app we 
used and write their own STEM songs using different languages 
around the world.

Our experiment was conducted in real STEM training classes, 
in Vocational School of Electrical Engineering and Electronics – 
Plovdiv in October 2021. Each of the participants had the 
opportunity to pronounce the meaning of the STEM acronym in a 
foreign or native language. When creating the clip, the sentences 
are spoken by a robot-translator, in order to preserve the privacy of 
each participant’s voice data.

When we developed our project, we used a music application 
Music Maker JAM, which creates music and beats for all music 
creators, DJs and producers, regardless of the level of their music 
product. Music Maker JAM is an easy-to-use tool for creating 
or remixing songs and music beats from various music genres, 
including Trap, EDM, Rap, Dubstep, Hip-Hop, House, Garage, 
Pop, Rock, etc.
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The melody of pronouncing the word STEM in different 
languages reveals the possibility of style, tonality and easier 
perception and determination of the identity of a given language.

We suggest that within the framework of the STEM summer 
school or any outdoor green school, similar experiments and 
competitions should be organized between students speaking 
different languages for the best STEM-related song.

STEM sciences are important to us because STEM is a new 
approach to learning and development that integrates the fields of 
science, technology, engineering, mathematics, robotics, sports, 
arts and music. Advances in technology are also changing the way 
we learn, communicate and interact every day. STEM skills provide 
us with the foundation for success in our high school, nationally, 
and around the world.

Тема на проекта: 
„Ефективни, ориентирани към задачи диалогови системи 

с избор на отговор като спомагателна задача“

Автор: Радостин Лозанов Чолаков, XIе клас, Математическа 
гимназия „Академик Кирил Попов“, гр. Пловдив
За контакт: radicho123@gmail.com

Резюме

Използването на езикови модели, предварително обучени 
върху големи обеми от неструктуриран текст, в системи за во-
дене на разговори с конкретна цел дава все по-качествени ре-
зултати. Тези архитектури обаче се използват бавно поради 
големия брой обучаеми параметри и понякога не съумяват да 
предложат разнообразни отговори. За да се справим с тези 
ограничения, ние предлагаме два модела с помощни (auxiliary) 
задачи за избор измежду няколко отговора: (1) разграничава-
не на „разсейващи“ отговори на въпросите от реални такива 
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и (2) разграничаване на машинно генерирани отговори от чо-
вешки такива. Те постигат резултати, съизмерими с най-добри-
те архитектури в сферата за набора от данни MultiWOZ 2.1 с 
combined score съответно 107.5 и 108.3, но с три пъти по-малко 
параметри. Ние публикуваме в статията си възпроизводим код 
и тежести за моделите на https://github.com/radi-cho/RSTOD и 
обсъждаме ефектите от прилагането на спомагателни задачи 
към базирани на T5 Transfomer архитектури. Също така наши-
ят модел е признат в официалната класация за новата версия 
на MultiWOZ 2.2 на https://github.com/budzianowski/multiwoz.

Project Title:
“Efficient Task-Oriented Dialogue Systems with Response 

Selection as an Auxiliary Task”

Abstract

The adoption of pre-trained language models in task-oriented 
dialogue systems has resulted in significant enhancements of their 
text generation abilities. However, these architectures are slow 
to use because of the large number of trainable parameters and 
can sometimes fail to generate diverse responses. To address 
these limitations, we propose two models with auxiliary tasks for 
response selection: (1) distinguishing distractors from ground 
truth responses and (2) distinguishing synthetic responses from 
ground truth labels. They achieve state-of-the-art results on the 
MultiWOZ 2.1 dataset with combined scores of 107.5 and 108.3 
and outperform a baseline with three times more parameters. We 
publish reproducible code and checkpoints and discuss the effects 
of applying auxiliary tasks to T5-based architectures on https://
github.com/radi-cho/RSTOD. Also, our findings are recognised in 
the official MultiWOZ (https://github.com/budzianowski/multiwoz) 
leaderboard for its newer dataset version 2.2.
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Тема на проекта: 
„Откриване и анализ на симптомите на грип с хардуер за 

обратна връзка в реално време“

Автор: Стоян Христов Ганчев, Математическа гимназия „Ака-
демик Кирил Попов“, гр. Пловдив 
За контакт: s.ganchev2002@gmail.com 

Ментор: Габриела Чавгова, Технически университет в Айндховен 
За контакт: g.k.chavgova@student.tue.nl

Резюме

В наши дни личното здраве често се пренебрегва. Технологи-
ята може да се използва, за да помогне на хората да обърнат 
повече внимание на значимите признаци на телата си. Ние 
предлагаме като решение 3D моделирано и отпечатано смарт-
устройство, управлявано от Arduino контролер. Целта е да се 
направи достъпно устройство, което да информира хората за 
възможни здравословни проблеми, като първи симптоми на 
грип, неравномерен пулс, треска или ниско ниво на кислород 
в кръвта, и да ги подтиква да посетят лекар, когато е необходи-
мо. Нашето устройство отчита пулс и сатурация на кислород 
с телесен оксиметър Max 30100 и сензор за сърдечен ритъм и 
телесна температура с термистор от 10 K. Управляваме сен-
зорите и събираме данни с наномикроконтролер на Arduino. 
След това анализираме данните в реално време, за да дадем 
обратна връзка относно параметрите на тялото (нормална 
сърдечна честота, телесна температура и насищане на кръвта 
с кислород), с индикиращи светодиоди.
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Project Title: 
“Detection and Analysis of Flu Symptoms with Real-time 

Feedback Hardware”

Abstract

Nowadays personal health is often neglected. Technology could be 
used to help people pay more attention to the meaningful clues of 
their bodies. 

We propose as a solution a 3D modelled and printed smart 
device, managed by an Arduino controller. The aim is to make 
an affordable gadget that informs people about possible health 
problems, like first influenza symptoms, irregular heart rate, fever 
or low blood oxygen saturation, and urges them to see a doctor 
when needed.

Our device detects pulse and oxygen saturation with a Max 
30100 body oximeter and heart rate sensor and body temperature 
with a 10 K thermistor. We control the sensors and collect data 
with the Arduino nano microcontroller. After that we analyse the 
real-time data to give real-time feedback, about body parameters 
(normal heart rate, body temperature and blood oxygen saturation), 
with indicating LEDs.
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Тема на проекта: 
„Умножение със забавление“

Научна област: информатика и информационни технологии, 
математика
Автор: Симеон Неделков, XII клас, Математическа гимназия 
„Баба Тонка“, гр. Русе
За контакт: simeonpmg2017@gmail.com

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по ин-
форматика и информационни технологии, Математическа 
гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
За контакт: s.feimova@mg-babatonka.bg

Резюме

Умножение със забавление е уебигра, създадена, за да помог-
не на малките ученици при срещата им с първия по-сложен за 
тях материал в училище – таблицата за умножение с числа-
та от 1 до 10. Представени във вид на настолна игра упраж-
нения целят да дадат начални умения на второкласниците, 
които често изпитват затруднения в разбирането на процеса 
и запомнянето на резултатите от него. Тя спомага за лесно-
то и бързо усвояване на учебния материал, предизвиквайки 
по-голям интерес у децата. Уебсайтът е с прост графичен ин-
терфейс, така че да може да бъде използван както по време 
на учебния процес в училище от преподавателите, така и у 
дома от самите ученици. Той е напълно съобразен с възрас-
тта на евентуалните потребители и с цел да бъдат избегнати  
проблеми, свързани с правилната употреба, съдържа инструк-
ции, указващи какво трябва да бъде направено в дадения  
момент. 
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Project Title: 
“Multiplication with Fun”

Abstract

Multiplication with Fun is a web game developed to help young 
students when they face the first more complex material at school – 
the multiplication table with the numbers from 1 to 10. Presented 
in the form of a board game, exercises aim to provide second 
graders with an initial set of skills as they often have difficulty 
understanding the process and remembering its results. It helps to 
learn the school material faster and more easily, causing greater 
interest in children. The website has a simple graphical interface, 
so that it can be used both during the learning process at school 
by teachers and at home by the students themselves. It is fully 
age-appropriate for potential users and, in order to avoid problems 
related to its proper use, it contains instructions indicating what 
needs to be done at any particular moment. 
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Тема на проекта: 
„Контрол на движението“

Автори: Деян Хаджи-Манич, XI клас, и Анастасия Людмилова, 
XII клас, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна 
За контакт: deyan.hadzhi.manich@gmail.com  

Научен ръководител: Елеонора Павлова, учител по информа-
ционни технологии, Математическа гимназия „Д-р Петър Бе-
рон“, гр. Варна;
За контакт: eleonora.pavlova@gmail.com 

Консултант: Момчил Пейчев, докторант ETH Zurich 
За контакт: momchil.peychev@gmail.com

Резюме

Инцидентите на пътя, предизвикани от невниманието на ня-
кои шофьори, са често срещан проблем. В разработката е 
представено решение за избягване на подобни ситуации. Си-
мулирана е пътна мрежа с цел онагледяване и максимално 
доближаване до реални ситуации, което дава възможност на 
потребителя да придобие по-добра представа за идеята и ни 
позволява да извършваме експерименти за анализиране на 
всеки частен случай. По-обстойно се разглеждат автомобили-
те на спешна помощ, за които е съставен алгоритъм, който да 
им осигурява бърз и безопасен път. При линейките често се 
наблюдава невъзможността да стигат навреме като последи-
ца от липсата на GPS система и натоварен трафик в градската 
среда. Идеята е да се добави механизъм, който да осъщест-
вява допълнително регулиране на трафика и намаляване на 
пътнотранспортните произшествия на големи кръстовища, 
при които рискът от подобни е висок. Създаден е сайт, който 
да може да се използва за комуникация между този механи-
зъм и спешна помощ.
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Project Title: 
“Traffic Supervision”

Abstract

Road accidents are a common problem caused by the inattention of 
some drivers. A solution for avoiding such situations is presented in 
the project. A road network has been simulated in order to illustrate 
and get as close as possible to some real situations, which gives 
the user the opportunity to gain a better view of the idea and 
allows us to perform experiments to analyze each particular case. 
Ambulances are examined in more detail, for which an algorithm 
has been developed to provide them with a fast and safe road. 
Ambulances often fail to arrive on time as a result of a lack of a 
GPS system and heavy traffic in urban areas. The idea is to add 
a mechanism to further regulate traffic and reduce accidents at 
major intersections where the risk of such is high. A site has been 
developed, which could be used for communication between this 
mechanism and emergency services.
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Тема на проекта: 
„Повишаване на интерпретируемостта на моделите 

за компютърно зрение“

Автор: Делян Любомиров Бойчев, XI клас Природо-математи-
ческа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново
За контакт: delyan.boychev05@gmail.com

Научен консултант: Христо Тодоров, Станфордски универси-
тет, Калифорния, САЩ
За контакт: htodorov@stanford.edu

Резюме

С непрекъснатото нарастване на сложността на най-съвре-
менните дълбоки невронни мрежи става все по-голямо предиз-
викателство да се поддържа тяхната прозрачност. Обхватът 
на тази работа е да се оценят ефектите от различни техники, 
за които е доказано, че правят моделите за компютърно зре-
ние по-обясними, като противниковото обучение (adversarial 
training): да се проучат техните въздействия върху локалната 
и глобалната интерпретируемост и да се сравнят съответните 
им характеристики.

Project Title: 
“Increasing Computer Vison Models Interpretability”

Abstract

With the perpetual increase of complexity of the state-of-the-art 
deep neural networks, it becomes more and more challenging to 
maintain their transparency. The scope of this work is to evaluate 
the effects of various techniques that have been shown to make 
computer vision models more explainable, such as adversarial 
training: to study their impacts on local and global interpretability 
and to compare their respective performances.
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Проекти в област „МАТЕМАТИКА“

Тема на проекта:
„Фиксирани системи на Shapley-Shubik  

и Banzhaf индексите с един или двама президенти“

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

Научен ръководител: Мирослав Маринов, Институт по мате-
матика и информатика – БАН 
За контакт: m.marinov1617@gmail.com

Резюме

Разглеждаме системи с гласувания, при които Shapley-Shubik 
или Banzhaf индексът на всеки играч е равен на пропорцията 
от гласове, които той притежава – т.нар. фиксирани системи. 
Работим с изискванията: не всички пропорции от гласове са 
равни и няма играчи с нулева пропорция. По-конкретно се спи-
раме на типовете (a, b, b,…, b) и (a, a, b, b,…, b). При Shapley-
Shubik за първия тип извеждаме помощно уравнение от вида 

 , където f е линейна функция, зависеща само от 

броя играчи; аналогично за втория извеждаме три възможни 
уравнения с квадратни функции f и чрез решаването на тези 
уравнения описваме всички фиксирани системи от двата типа. 
При Banzhaf за типа (a, b, b,…, b) извеждаме помощно уравне-
ние, от което получаваме приблизително описание на фикси-
раните системи от този тип. С помощта на тези разглеждаме 
и въпросa при какви n изобщо съществува система с n играчи, 
фиксирана и за двата индекса.
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Project Title:
“Fixed Systems of the Shapley-Shubik Index 

with One or Two Presidents”

Abstract

We are reviewing systems with votes, where the Shapley-
Shubik or the Banzhaf 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 (a, b, b,…, b) and 
(a, a, b, b,…, b). For the first type for Shapley-Shubik, we derive 
an auxiliary equation in the  type where f is a linear 
function dependent only on the number of players; similarly, for 
the second type we derive three possible equations with square 
functions f. By solving these equations, we describe all fixed 
systems of both types. For the Banzhaf index, for the type (a, b, 
b,…, b), we derive an auxiliary equation from which we obtain an 
approximate description of the fixed systems of this type. With the 
help of the above, we also consider the question for what n at all 
there is a system with n players, fixed for both indices.
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Тема на проекта: 
„Разлагане на полиноми по модул прости числа“

Автор: Деян Божков, X клас, Американски колеж в София
За контакт: deybozhkov@gmail.com Scientific

Научен ръководител: Катерина Велчева, Американски колеж 
в София 
За контакт: k.velcheva@acsbg.org

Резюме

Разлагането на полиноми по модул прости числа е много попу-
лярна тема в днешно време. Ако искаме да разложим полином 
по модул просто число, имаме право да променяме коефици-
ентите му така, че те да запазят остатъка си по това прос-
то число, докато в един момент не получим полином, който 
може да се разложи. Понякога това е невъзможно да се случи. 
Полиноми, които не се разлагат по някой прост модул, са не-
разложими по този модул. Такива полиноми са изключително 
важни в програмирането, поради което има много алгоритми, 
които показват дали даден полином е разложим или директно 
дават пример за неразложим полином. В проекта разглеждаме 
темата от малко по-различна гледна точка: разглеждаме цели 
групи от полиноми в зависимост от степента и модула им и 
проверяваме какъв е шансът случайно избран полином да се 
разлага. Някои от въпросите, на които отговаряме, са:

1. Защо разглеждаме само прости модули?
2. Какъв брой полиноми имат разлагане по модул 2?
3. Как се променя тази бройка по модул 3, 4, … ?
4. Каква е разликата между свойствата на разложимите 

полиноми от различните степени?
5. Какъв брой полиноми се разлага по нечетни прости мо-

дули?
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Project Title:
“Decomposition of Polynomials Modulo Prime Numbers” 

Abstract

Factoring polynomials modulo prime numbers is a very popular 
topic in mathematics and computer science nowadays. If we want 
to factor a polynomial modulo prime number, we are allowed to 
change the polynomial’s coefficients so that the reminder they 
give modulo this prime number is the same. We do this until we 
reach a polynomial that can be factored. Sometimes, however, 
it is impossible to find such polynomial. In this case we say that 
the polynomial is irreducible modulo the prime number. Such 
polynomials are commonly used in computer science and there 
are various algorithms showing weather a polynomial is irreducible 
or even directly providing an irreducible one. In the project we 
are looking at the topic from a different point of view: we divide 
the polynomials into groups, depending on their power and the 
modulo of the prime number we are looking at, and trying to find 
the probability of a random polynomial of the group being reducible 
modulo a fixed prime. Some of the questions we answer are: 

1. Why do we only look at prime modulus?
2. What is the probability of a polynomial to be reducible 

modulo 2?
3. What is the difference of the polynomials from different 

powers regarding their reducibility modulo primes?
4. How is the number of reducible polynomials changed once 

we increase the prime number or the power of the polynomials?
5. What is the overall probability to find an irreducible 

polynomial modulo a prime?  



41

Тема на проекта:
„Доказателство на хипотезата 

на Думит-Гранвил-Кисилевски за x ≥ 1031“

Автор: Никола Гюлев, X клас, Математическа гимназия „Акад. 
Кирил Попов“, гр. Пловдив
За контакт: nikola.gyulev@abv.bg 

Научен ръководител: Мирослав Маринов, Институт по мате-
матика и информатика – БАН 
За контакт: m.marinov1617@gmail.com

Резюмe

В тази разработка разглеждаме хипотезата, която гласи, че 
пропорцията от произведения на две прости числа, даващи 
остатък 3 при деление на 4, спрямо всички произведения, не-
надминаващи x, на две прости числа, е над 1/4 за x ≥ 9. С над-
граждането на подход от предишни разработки на Думит-Гран-
вил-Кисилевски и Маринов даваме доказателство за x ≥ 1031.

Project Title: 
“Proof of the Dumitt-Granville-Kisilewski Conjecture

 for x ≥ 1031”

Abstract

In this paper we consider explicit approach based on the work 
of Dummit-Granville-Kisilevsky and we aim to prove that the 
proportion of semiprimes not exceeding x which are constructed 
of two primes ≡ 3 (mod 4) is more than a quarter of all when x ≥ 9. 
We prove this result for x ≥ 1031. 
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Тема на проекта:
„Математиката в балетното изкуство“

Научна област, област на изкуството: информатика, информа-
ционни технологии, математика, балетно изкуство 

Автори: Светлозара Руменова Кирова и Никол Георгиева Геор-
гиева, XI клас, Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе
За контакт: mathandmusic1003@gmail.com   

Научен ръководител: Сюзан Феимова, старши учител по ин-
форматика и информационни технологии, Математическа 
гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе 
За контакт: s.feimova@mg-babatonka.bg

Резюме

„Математиката в балетното изкуство“ е уебсайт (http://
balletandmath.rf.gd/), който показва приликата между матема-
тиката и балета. Проектът съдържа изображения, поясняващи 
информацията в сайта и подпомагащи дейността на ученици-
те, свързана с математиката и балета. Използвайки различни 
математически клонове, ясно илюстрираме необходимостта от 
точност и прецизност в балетните съчетания. За проверка на 
новите знания в сайта сме добавили и две игри. 

Project Title: 
“The Mathematics in the Ballet Art”

Abstract

“The Mathematics in the Ballet Art” is a website (http://balletandmath.
rf.gd/) that shows the similarity between mathematics and ballet. 
“The Mathematics in the Ballet Art” contains images that explain 
the information on the site and support the activities of students 
related to mathematics and ballet. Using different branches 
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of mathematics, we clearly illustrate the need for accuracy and 
precision in ballet routines. To test new knowledge, we have added 
two games to the site.

Тема на проекта: 
„Теория на групите в кубчето на Рубик“ 

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

Ръководител: Светлана Василева, учител по информатика и 
инормационни технологии, Природо-математическа гимназия 
„Иван Вазов“, гр. Добрич 
За контакт: svetlanaeli@abv.bg

Резюме

Проектът „Теория на групите в кубчето на Рубик“ е изследова-
телски проект на ученик от девети клас, разработен с цел изу-
чаване и по-добро разбиране на свойствата на куба на Рубик. 
В работата са разгледани някои фундаментални части от ком-
бинаториката (пермутация, разред и т.н.). Приведени са някои 
математически принципи, които се отнасят за куба, предимно 
теория на групите. Разгледани са и някои възможности на тази 
теория за намиране на решения на куба. В края е представен 
авторски алгоритъм за нареждане на класическия пъзел 3х3х3. 

Project Title: 
“Group Theory in the Rubik’s Cube” 

Abstract 

“Group Theory in the Rubik’s Cube” is a research project by an 
ninth-grader designed to study and better understand the properties 
of a Rubik’s cube. Some fundamental parts of combinatorics 
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(permutation, order, etc.) are gone over in the paper. Some 
mathematical principles are given that apply to the cube, mainly 
group theory. Some possibilities of this theory for finding solutions 
to the cube are also considered. The project culminates with a 
solution to the cube, using the theory given throughout the paper. 

Тема на проекта:
„Двудиагонални разлагания на потенциално необратими 

структурирани матрици“

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

Научен ръководител: д-р Пламен Коев, Щатски университет 
Сан Хосе 
За контакт: plamen.koev@sjsu.edu

Резюме

В тази статия са представени нови формули за двудиагонално 
разлагане на матрици от класове Вандермонд, Бернщайн-Ван-
дермонд, Коши и др. Новите формули за разлика от стандарт-
ните позволяват точни изчисления с матриците дори когато 
те са необратими, т.е. при равенство на два или повече пара-
метъра. Също така бяха създадени Матлаб програми, които 
прес мятат разлаганията с квадратна изчислителна сложност.
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Project Title: 
“Bidiagonal Decompositions of Potentially Singular 

Structured Matrices”

Abstract

In this paper, new formulas for the bidiagonal decomposition 
of Vandermonde, Bernstein-Vandermonde, Cauchy, and other 
classes of matrices are presented. The new formulas, in contrast 
with the standard ones, allow for accurate computations with the 
matrices even when they are singular, that is when two or more 
parameters are equal. Matlab programs were created as well, and 
they compute the decompositions with quadratic computational 
complexity.

Тема на проекта: 
„Птолемей, Кейси и Фойербах“

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

Научен ръководител: Даниела Петрова, учител в 91. Немска 
езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София 
За контакт: dan_petrova@yahoo.com

Резюме

Проектът ми е в областта на математиката, или по-точно е 
свързан с теоремите на Птолемей, Кейси и Фойербах, техните 
доказателства и задачи от олимпиади и състезания, които се 
решават именно с тях.

Причината да избера точно тази тема беше едно видео 
за доказателството на теоремата на Птолемей с помощта на 
инверсия. Тъй като съм голям фен на геометрията, това про-
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буди интереса ми и започнах да търся повече информация по 
темата.

Оригиналните ми приноси към проекта са чертежите, 
включени в презентацията, направени с помощта на матема-
тическата програма GeoGebra и опитът ми от теоремата на 
Кейси да премина в тази на Птолемей. За жалост, той беше 
неуспешен, защото, след като направих необходимите прес-
мятания, се оказа, че е невъзможно да използвам дължините 
на страните от теоремата на Кейси и да ги впиша в окръжност, 
за да получа тази на Птолемей. 

Project Title: 
“The Theorems of Ptolemy, Casey and Foerbach”

Abstract 

My project is in the field of mathematics. It relates to the theorems of 
Ptolemy, Casey and Foerbach, their proofs and tasks of Olympiads 
and competitions, which are solved with them. I chose this topic, 
because of a video about the proof of Ptolemy’s theorem using 
inversion. Being a big fan of geometry, this piqued my interest, and 
I started looking for more information on the subject.  

My original contributions to the project are the drawings 
included in the presentation made with the help of the mathematical 
program GeoGebra and my attempt to move from Casey’s 
theorem to Ptolemy’s. Unfortunately, it was unsuccessful, because 
after making the necessary calculations, it turned out that it was 
impossible to use the side lengths from Casey’s theorem and 
inscribe them in a circle to get Ptolemy’s.  
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Тема на проекта: 
„Независимост, доминиране и аналог  

на хипотезата на Уилкокс в сферичния шах“

Автор: Мария Дренчева, XI клас, Софийска математическа 
гимназия „Паисий Хилендарски“, гр. София
За контакт: drencheva6@abv.bg

Научен ръководител: Мирослав Маринов, Институт по мате-
матика и информатика – БАН 
За контакт: m.marinov1617@gmail.com

Резюме

В контекста на сферичния шах в този проект в областта на ма-
тематиката решаваме класически задачи като независимост, 
доминиране и аналог на хипотезата на Уилкокс. Задачата за 
независимост е решена за топа, офтопа и офицера, а задача-
та за доминиране – за топа и офтопа.

Представен е прогрес върху т.нар. Knight’s tour и по-об-
щата фигура (p, q)-скачач. Тъй като не ни е известно да са 
правени подобни разработки, разглеждащи математическите 
задачи в този нестандартен шах, всички представени решения 
са авторски и оригинални. 

Project Title:
“On Independence, Domination and Willcocks’ Conjecture 

in Spherical Chess”

Abstract

In this project in the field of mathematics in the context of a 
spherical chessboard we consider classical problems such 
as Independence, Domination and an analogue of Willcocks’ 
conjecture. The independence problem is solved for the Rook, the 
Brook and the Bishop, the Domination problem is solved for the 
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Rook and the Brook. Significant progress on the matter of Knight’s 
tour and its generalization, known as the (p, q)-leaper, is also 
presented. No known to us research on the mathematical point of 
view has been made on this chess variant. Because of this all the 
provided solutions are original and were made by the author. 

Тема на проекта: 
„Върху някои вариации на близнаци в пермутации“

Автор: Ясен Пламенов Пенчев, Природо-математическа гим-
назия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово 
За контакт: jasen_penchev@abv.bg

Ръководител: Мирослав Маринов, Институт по математика и 
информатика – БАН
За контакт: m.marinov1617@gmail.com

Резюме

Нека π е пермутация на множеството {1, 2, . . . , n}. Две не-
пресичащи се подредици на π, в които относителният ред е 
един и същи, се наричат близнаци. Изследваме максималната 
дължина на близнаци, които можем да намерим в произволна 
пермутация π. Разглеждаме няколко постановки на проблема 
с различни условия за близнаците: близнаци в общия случай, 
блокови близнаци и гъсти близнаци. Навсякъде желаното 
съществуване на пермутация със съответното свойство се 
доказва чрез вероятностен подход, но чрез идеите в доказа-
телството при близнаци в общия случай създаваме детерми-
нистичен алгоритъм за намиране на пермутация на {1, . . . , n} 
без близнаци с дължина k > en^(2/3), като използваме метода 
на условните очаквания. За близнаци, чието обединение об-
хваща участък от последователни позиции (гъсти близнаци), 
доказваме, че за всяко n има пермутация на {1, 2, . . . , n} без 
такива близнаци с дължина 12 или повече.
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Project Title:
“On Some Variations of Twins in Permutations”

Abstract

Let π be a permutation on the set {1, 2, . . . , n}. Two disjoint 
subsequences of π whose elements preserve the same relative order 
are called twins. We investigate the maximum length of twins that 
can be found in any permutation π. We consider several settings of 
the problem with diverse restrictions imposed on the twins: general 
twins, block twins and tight twins. In all cases the desired existence 
of a permutation with the relevant property is shown via an existence-
type argument relying on a probabilistic approach, though with the 
ideas from the proof for general twins we construct a deterministic 
algorithm for producing a permutation of length n with no pair of twins 
of length k > en^(2/3) using the method of conditional expectations. 
For twins whose union occupies a segment of consecutive indices 
(tight twins), we prove that for every n there is a permutation on  
{1, 2, . . . , n} without such twins of length 12 or more.

Тема на проекта: 
„Върху една задача на Титу Андрееску от олимпиада“

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

Научен ръководител: д-р Константин Делчев, Институт по ма-
тематика и информатика – БАН
За контакт: math_k_delchev@yahoo.com

Резюме

Проектът се занимава със задача, включена в американс-
кия тест за подбор на екипи от 2001 г. Задачата е създадена  
от Титу Андрееску и изисква решаване на уравнението  
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(m + n − 5)2 = 9mn за m и n, където m и n са неотрицателни 
цели числа. Проектът изучава внимателно задачата на Титу 
Андрееску и я приема като основа за създаване на няколко 
подобни задачи. Изследването се опитва да открие логиката и 
методите за създаване на подобни задачи. 

Project Title: 
“On an Olympiad Problem by Titu Andreescu” 

Abstract

The project deals with a problem, given in the American 2001 team 
selection test. The problem was created by Titu Andreescu and it 
requires solving the equation (m + n − 5)2 = 9mn for m and n where 
m and n are nonnegative integers. The project closely studies Titu 
Andreescu’s problem and takes it as a base for creating several 
similar problems. It tries to find out the logic behind and the methods 
of creating similar problems. 
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Проекти в област: „БИОЛОГИЯ, БИОМЕДИЦИНА  
И ЕКОЛОГИЯ“

Тема на проекта:
„Биоматериали в човешкото тяло. 

Устройства за мониторинг на здравето“

Автори: Стоян Николаев Добрев и Алекс Александров Цвета-
нов, Xг клас, Национална природо-математическа гимназия 
„Акад. Любомир Чакалов“, гр. София

Научен ръководител: доц. д-р Вера Кольовска, Институт по 
експериментална морфология, патология и антропология с 
музей – БАН
За контакт: verakol@abv.bg

Консултанти: проф. д-р Димитър Масларов, д.м.н.; инж. Васил 
Кольовски; инж. Димитър Димитров

Резюме

Биоматериалът е естествено или синтетично вещество, кое-
то е проектирано да взаимодейства с биологични системи с 
диагностична или терапевтична цел (възстановяване или за-
местване на тъкан, орган или функция в тялото, включител-
но устройства за подаване на лекарства). Това е интердис-
циплинарна област и до голяма степен удължава живота и 
повишава качеството му именно защото всички науки вървят 
ръка за ръка и дават най-новите си постижения за здравето. 
Тук са обединени STEM (science, technology, engineering and 
mathematics) знанията. При биопринтирането заедно с био-
логичния материал се добавя изграждащ материал. Обектът 
е конструиран чрез наслагване на последователни слоеве – 
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адитивни технологии, като предварително е създаден цифров 
CAD (computer aided design) модел. Описани са устройства и 
апарати за диагноза и проследяване на здравните параметри. 
Благодарение на тъканното инженерство и на 3D принтира-
нето може да се разработват различни естествени тъкани и 
органи с важно приложение в бъдещето. Достъпните мобил-
ни устройства имат и чудесни приложения за проследяване в  
реално време параметрите на пациента и могат да ги преда-
ват до пунктовете за персонализирана медицина. Представи-
ли сме и наши резултати – данни за кръвна захар и кръвно 
налягане с цел всеки да се ориентира доколко показателите 
му са в норма, за да се вземат навременни мерки.  

Project Title:
“Biomaterials in the Human Body. 

Health Monitoring Devices”

Abstract

A biomaterial is natural or synthetic substance that is designed 
to interact with biological systems for diagnostic or therapeutic 
purposes (restoration or replacement of tissues, organs or functions 
in the body, including drug delivery devices). It is an interdisciplinary 
field and largely prolongs life and increases its quality because all 
sciences go hand by hand and give their latest advances for the 
health. STEM (science, technology, engineering and mathematics) 
knowledge is united here. In bioprinting, the building material is 
added together with the biological material. The object is constructed 
by superimposing successive layers – additive technologies, and a 
digital CAD (computer aided design) model is previously created. 
Devices and apparatures for diagnosis and monitoring of health 
parameters are described. Thanks to tissue engineering and 3D 
printing, various natural tissues and organs can be developed with 
important future applications. Affordable mobile devices also have 
great applications, to track patient parameters in real time and can 
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transfer them to personalized medicine points. We also present 
our results on blood sugar and blood pressure, so that everyone 
can find out to what extent their indicators are normal and take 
timely measures.

Тема на проекта:
„Вибрионите – опасни и безвредни“

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

Научен ръководител: доц. д-р Вера Кольовска, Институт по 
експериментална морфология, патология и антропология с 
музей – БАН
За контакт: verakol@abv.bg

Научни консултанти: проф. д-р Димитър Масларов, д.м.н., 
Първа градска болница „Св. Йоан Кръстител“; гл. ас. Румяна 
Енева; гл. ас. Стефан Енгибаров, Институт по микробиология 
„Стефан Ангелов“ – БАН

Резюме

Vibrio cholerae е част от бактериалната флора на морски, есту-
арни и сладководни среди по целия свят и у нас. Някои от ща-
мовете причиняват епидемии от холера. Други са в състояние 
да предизвикат ограничени огнища на заболявания с подобни 
симптоми в по-лека форма, но също и отити и инфекции на 
рани. Видът притежава редица характеристики, които гаран-
тират неговото продължително оцеляване във водна среда, и 
има възможност да колонизира човешките черва. Подробно 
сме описали холерата като заболяване. Интересни са и данни-
те за историята на епидемията от холера в България. Показва-
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ме как едно заболяване може да повлияе на живота на всички 
хора и как всеки трябва да бъде отговорен за своето здраве и 
за запазване здравето на другите – нещо, което продължава 
да е в пълна сила и в настоящия момент. Представили сме 
данни от наши изследвания върху ензимната (неураминидаз-
ната) активност на Vibrio, получено от водни проби, като сме 
работили по утвърдена в лабораторията методика. Опитали 
сме се да направим анализ на резултатите – това, което е 
същността на научната работа.  

Project Title:
“Vibrios – Dangerous and Harmless”

Abstract 

Vibrio cholerae is part of the bacterial flora of marine, estuarine 
and freshwater environments around the world and in our country. 
Some of the strains cause cholera epidemics. Others are able to 
cause limited outbreaks of diseases with similar symptoms in a 
milder form, but also otitis and wound infections. The species has 
a number of characteristics that ensure its long-term survival in 
an aquatic environment, and has the ability to colonize the human 
intestine. We have described cholera as a disease in detail. The 
data on the history of the cholera epidemic in Bulgaria are also 
interesting. We show how an illness can affect everyone’s life and 
how everyone must be responsible for their own health and for 
keeping others healthy – something that continues to be in full force 
in the present moment. We have presented data from our research 
on the enzymatic (neuraminidase) activity of Vibrio obtained 
from water samples, having worked according to a methodology 
established in the laboratory. We have tried to analyze the results, 
which is the essence of scientific work.
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Тема на проекта:
„Бойци в борбата с рака“

Автор: Габриела Лъчезарова Лазарова, XI клас, Езикова гим-
назия ,,Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград
За контакт: gabby.laz7@abv.bg 

Научен ръководител: Дамяна Грънчарова, преподавател по хи-
мия и физика и астрономия, Езикова гимназия ,,Акад. Людмил 
Стоянов“, гр. Благоевград 

Резюме

Основната цел на проекта е да представи необичайни развой-
ни методи в помощ на борбата с рака. Освен това съдържа, на-
дяваме се, успешни бъдещи експерименти, които провокират 
нови уникални научни изследвания, които да се провеждат от 
креативно мислещи учени, за да се постигне желаният успех.
 

Project Title: 
“Fighting the Cancer”

Abstract

The main aim of the project is to present unusual evolving methods 
in aid of fighting the Cancer. Moreover, it contains hopefully 
successful future experiments which provoke new unique scientific 
researches to be held by creatively thinkable scientists in order to 
achieve the desired success. 
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Тема на проекта:
„Влиянието на компютрите върху човека на ниво атоми, 

молекули, йони, клетки, тъкани, органи, системи, 
организъм“

Автор: Христина Лозанова, X клас, 91. Немска езикова гимна-
зия „Проф. Константин Гълъбов“ , гр. София

Научен ръководител: Ирина Славкова

Резюме

Темата е актуална поради навлизането на технологиитe в на-
шето ежедневие. Мисля, че те имат най-голям принос именно 
в медицината. Проектът представлява кратко проучване вър-
ху влиянието на различните лъчения върху човешкото тяло. 
Представени са интересни факти. Моят принос към науката 
е, че събрах информация относно новите уреди, които се из-
ползват.

Project Title:
“The Influence of Computers on Humans at the Level of 

Atoms, Molecules, Ions, Cells, Tissues, Organs, Systems, 
Organism”

Abstract

The topic is relevant due to the introduction of technologies in our 
daily lives. I think they make the biggest contribution to medicine. 
The project is a brief study on the influence of various radiations on 
the human body. Interesting facts are presented. My contribution to 
science is that I have gathered information about the new devices 
that are being used. 
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Тема на проекта:
„Райският газ – ад или рай? „30-те секунди в рая“, 

които всъщност са по-близо до ада“

Автори: Симона Николова и Мартин Тодоров, XII клас, Профи-
лирана гимназията с преподаване на чужди езици „Димитър 
Димов“, гр. Плевен 
За контакт:  simona1911@abv.bg 
 marty_todorov@abv.bg

Ръководител: Людмила Бояджиева, докторант в Биологичес-
кия факултет към Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски“, преподавател по биология и химия в Профилирана 
гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“, 
гр. Плевен
За контакт: lusmar@abv.bg

Резюме

Проектът ни разглежда опасностите от употреба на райски 
газ в днешни дни и засяга всички фактори, които го определят 
като „лека“ или „дизайнерска“ дрога. В проекта се показва кон-
трастът между употребата на газа в миналото и тази, която е 
популярна днес, като обстойно се обясняват всички странични 
ефекти, които райският газ носи след себе си. Представени са 
видовете капсули и флакони, които днес се използват като по-
мощни средства за употреба на „веселия газ“. Акцентирано е 
върху страничните ефекти от него и в частност върху това, че 
този газ е приблизително толкова опасен, колкото всеки друг 
наркотик. В проекта са анализирани актуални проучвания на 
независими едни от други хора, изследващи информираността 
на обществото по темата за райския газ. Чрез този проект еки-
път ни цели да повиши информираността както на по-младите 
представители на обществото, които се намират в епицентъра 
на случващото се, така и на техните родители и всички остана-
ли граждани, защото няколко секунди променят всичко.
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Project Title: 
“Laughing Gas – A Ticket to the Hell or to the Heaven?  

When 30 Seconds Mean a ‘Highway to Hell’”

Abstract

Our project presents all dangers that are possible as an effect of 
using laughing gas in these days, and concerns all factors that 
lead to the gas being called ‘soft’ or ‘designer’ drug. In the project 
the contrast between the usage of the gas in the past and the one 
that is popular nowadays is vividly shown as well as all side effects 
that the gas has are widely explained. Different types of capsules 
and tools that are used in order to basically take the ‘happy gas’ 
are presented. All side effects are highlighted, but in particular the 
danger and the importance of this gas, which is about the same 
compared to any other type of drug. There are facts and information 
presented that have been collected through current researches 
concerning the awareness of the society about laughing gas. This 
project aims to raise the awareness of the younger members of 
the society, being the one who experiences the issue first-hand, as 
well as their parents and all other citizens because a few minutes 
change everything. 
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Тема на проекта: 
„За билките и медицината“

Автори: Вяра Йорданова Георгиева и Иво Ивелинов Цонев, 
IX клас, Природо-математическа гимназия „Иван Вазов“, 
гр. Добрич 
За контакт:  vyaravolley@gmail.com 
 ivotsonev2007@gmail.com

Научни консултанти: д-р Светлана Василева, учител по  
информатика, Природо-математическа гимназия „Иван Ва-
зов“, гр. Добрич, Иван Георгиев, Медицински университет, 
гр. Плевен
За контакт:  svetlanaeli@abv.bg 
 ivangeorgiev137@mail.bg

Резюме

Във време, в което науката напредва с много бързи темпове, 
а светът се развива и променя, се появяват и много опасности 
за здравето ни, затова е важно да обръщаме повече внимание 
на здравословния начин на живот. Движението и пълноценно-
то хранене са основата за постигането на тази цел, но срещу 
коварните вируси или някои заболявания можем да използва-
ме и лечебните свойства на билките, за да предпазим организ-
ма си и да засилим имунитета си.

Целта на проекта „За билките и медицината“ е популяри-
зирането на билките и билколечението в България. В изгот-
вената електронна енциклопедия са представени действието, 
употребата и противопоказанията на билките за различни гру-
пи заболявания. Уебсайтът разполага и с голям брой изобра-
жения, показващи елементите на всяко растение – коренова 
система, стъбло, листна петура, жилкуване, съцветие и др. Ин-
тегрираните табла и представените ботанически характерис-
тики са както помощно средство за правилното разпознаване 
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на билките в природата, така и полезно учебно съдържание 
за студенти по фармация и други специалности, изучаващи 
ботаника и фармакогнозия.

Project Title:
“Herbs and Medicine”

Abstract

At a time when science is advancing at a very fast pace, and the 
world is developing and changing, many dangers to our health 
also appear, so it is important to pay more attention to a healthy 
lifestyle. Physical and full body nutrition are the basis for achieving 
this goal, but against stubborn viruses and some diseases we can 
also use the healing properties of herbs to protect our body and 
strengthen our immunity. 

The aim of the project “Herbs and Medicine” is to popularize 
herbs and herbal medicine in Bulgaria. The prepared electronic 
encyclopedia presents the actions, uses and contraindications 
of herbs for various groups of diseases. The website has a large 
number of images showing the elements of each plant: root system, 
stem, leaf petiole, venation, inflorescence, etc. The integrated 
tables and presented botanical characteristics are both an aid to 
the correct identification of plants in nature and a useful learning 
tool for students of pharmacy and other majors studying botany 
and pharmacognosy.
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Тема на проекта:
„Термографски изменения в мускулите на ръката при кон-

тролирано писане“

Автори: Кристиан Найденов, Ема Станева, Венцислав Дунев, 
Теодор Асенов, Атанас Диамандиев, X клас, Втора английска 
езикова гимназия „Томас Джеферсън“ гр. София
За контакт: kristian.e.naydenov@2els.com 

Научен консултант: Емануил Найденов, Клиника и катедра по 
неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. София

Резюме

Инфрачервената термография е неинвазивен диагностичен 
метод с голям потенциал за приложение в медицината.

Целта на проекта е да се изгради експериментална поста-
новка, която да измерва температурните промени в мускулите 
на ръката при контролирано писане.

В проучването бяха включени 5 здрави доброволци на 
средна възраст от 15 години и 10 месеца. За целта на експе-
римента беше използвана професионална инфрачервена ка-
мера с параметри LWIR, 0.62 mRad IFOV, 0.06°С NETD.

Бяха отчетени съпоставими изменения с повишаване на 
температурата в зоните на активните мускулни групи на ръ-
ката – средно Δt от +0,5 °С, и понижаване на температурата в 
зоната на пръстите – средно Δt от –0.7 °С.

Получените от нас резултати са повторяеми, следовател-
но експерименталната постановка е достоверна. В перспекти-
ва е необходимо обогатяване на проучването с допълнителен 
брой участници.
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Project Title: 
“Thermographic Changes in the Muscles of the Hand during 

Controlled Writing”

Abstract

Infrared thermography is a non-invasive diagnostic method with 
broad potential for medical application.

The aim of the project is to establish an experimental model 
able to demonstrate the temperature changes of the hand muscles 
during controlled writing.

The study consisted of 5 healthy volunteers at an average age 
of 15 years and 10 months. For the purpose of the experiment a 
professional infrared camera was used – LWIR, 0.62 mRad IFOV, 
0.06°C NETD.

The results were comparable. A relative increase in tempera-
ture in the areas of the active muscle groups of the hand was 
detected with an average Δt of +0.5 °C. Respectively, a temperature 
decrease in the finger area, with an average Δt of –0.7 °C was 
shown.

Our results are repeatable, consequently the experimental 
model is reliable. In perspective, it is necessary to extend the study 
with an additional number of participants.



63

Тема на проекта:
„Стабилност на генома – устойчиво развитие“

Автори: Александра Христова, XI клас, Александър Будуров, 
XII клас, Стефан Василев, XII клас, Средно училище „Стоян 
Заимов“, гр. Плевен
За контакт:  aleksandra_l_hristova@zaimov-pl.com 
 aleksandar_i_budurov@zaimov-pl.com
 stefan_s_vasilev@zaimov-pl.com 

Ръководител: Катя Трифонова, учител по биология и здравно 
образование, Средно училище „Стоян Заимов“, гр. Плевен
За контакт: katya.trifonova@zaimov-pl.com

Научен ръководител: доц. Милена Георгиева, Институт по мо-
лекулярна биология – БАН 

Резюме

Устойчивото развитие цели запазването на биоразнообразие-
то. Основна цел на проекта е да сравни чрез серия от експери-
менти степента на промени в молекулата на ДНК на подбрани 
растителни и животински видове. 

Използвани са биологични видове, които са биоиндикато-
ри и изследването на тяхната ДНК и отговора им към различ-
ните замърсители е от значение за биологичното разнообра-
зие. Целта е чрез изследване на стабилността на ДНК на тези 
мониторингови видове да се получи информация за наруше-
нията в равновесието в екосистемите. Цели се и предлагане 
на мерки за намаляване на вредата. 

Обект на изследването са глухарче и черноморска чер-
на мида от региони в България. Изборът им е обусловен от 
това, че са широко разпространени, притежават икономическо 
значение и са биомониторингови видове. Методът, който се 
прилага за определяне на стабилност на ДНК, е Кометен тест. 
Предимствата му са чувствителност и бързина.
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Изследваният проблем е актуален, защото е насочен към 
запазване на генетичното и видовото биоразнообразие – една 
от целите на ООН. Проектът показва начин за мониторинг на 
околната среда, чрез резултатите от който може да се напра-
ви превенция на бъдещи фенотипни изменения. Осъществя-
ването на всяка дейност – от планирането до реализирането 
и анализа на данните, съвместно с учените от Института по 
молекулярна биология – БАН допринесе за повишаване на 
увереността на авторите в собствените им сили и засили ин-
тереса им към науката. 

Project Title:
“Genome Stability – Sustainable Development”

Abstract

Sustainable development aims to protect biodiversity. The main 
focus is to compare the level of change in the molecule of DNA in 
chosen plant and animal species through a series of experiments. 
The used species are bioindicators, and examining their DNA and 
reactions towards pollutants is important for preserving biodiversity.

Examining their DNA stability, we detect the problems affecting 
the balance in the ecosystems and offer methods of reducing the 
damage.

Subjects of study are the dandelion and the Black sea 
mussels. We chose them because they are widespread, have 
economic importance and are bioindicators. The applied method 
for genotoxicity is the method of Comet Assay. Its advantages are 
high sensitivity and speed for detecting DNA damage.

The analyzed problem is relevant because its main focus is 
to protect genetic and species biodiversity – one of the goals of 
the UN. Furthermore, the project shows a way of monitoring the 
environment, and we can prevent future phenotype changes with 
its results.
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The implementation of all tasks – from planning to data analysis 
in cooperation with the scientists from the Institute of Molecular 
Biology – Bulgarian Academy of Sciences, led to increased self-
esteem of the authors and a stronger interest in science.

Тема на проекта:
„Проучване качеството на водата и седиментите 

в силистренския сектор на река Дунав“

Автор: Мохаммад-Мурад Рашад Халвани, XII 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

Научни консултанти: проф. Диана Рабаджиева, Институт по 
обща и неорганична химия – БАН, проф. Ирена Пейчева и доц. 
д-р Златка Милаковска, Геологически институт – БАН 

Резюме

Разработването на настоящия проект е провокирано от пока-
ната ми за участие в обучение по проект SIMONA – Система 
за информация, наблюдение и оценка на качеството на се-
диментите за подпомагане на транснационалното сътруд-
ничество за съвместно управление на водите в басейна на 
река Дунав. Това е и целта на проекта. 

Използвайки всичко, което научих при тези обучения, ре-
ших да направя свое собствено проучване на качеството на 
водата и седиментите в силистренския сектор на река Дунав. 
За целта се обърнах с молба за съдействие към различни ин-
ститути на БАН – Института по обща и неорганична химия, Ге-
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ологическия институт, Института по органична химия и фито-
химия, а също така помолих за повече информация и научния 
консултант по проект SIMONA д-р Гьозо Джордан. 

Дейностите по проекта включваха вземането на проби за 
вода и седимент от три пункта на реката. Анализът на пробите 
е извършен в Института по обща и неорганична химия и Гео-
логическия институт на БАН, а също така и от Изпълнителната 
агенция по околната среда – Русе. На този етап от работата  
имам резултати и обобщения, свързани със замърсяванията 
от неорганичен произход. Предстои да направя такива изслед-
вания и за органични замърсители. Чрез работата си искам да 
призова за опазването на реката. 

Project Title:
“Study of the Water and the Sediment-quality in Silistra 

Sector of the Danube”

Abstract

The development of the present project was inspired by the 
invitation to participate in training under the SIMONA project – 
Sediment-quality Information, Monitoring and Assessment System 
to support transnational cooperation for joint Danube Basin water 
management. This is also the goal of the project.

Using everything I learned in these trainings, I decided to do 
my own study of water and sediment quality in the Silistra sector of 
the Danube. For this purpose, I asked for assistance from various 
institutes of the Bulgarian academy of sciences (BAS): the Institute 
of General and Inorganic Chemistry, the Geological Institute, the 
Institute of Organic Chemistry and Phytochemistry, and I also 
asked the scientific consultant of the SIMONA project Dr. Gyozo 
Jordan for more information.

The project activities included the sampling of water and 
sediment from three points from the Danube. The analysis of the 
samples was carried out at the Institute of General and Inorganic 
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Chemistry and the Geological Institute of the BAS, as well as at the 
Executive Environment Agency – Ruse. At this stage of the work 
I have results and summaries related to the pollution of inorganic 
origin. I am about to do such research for organic pollutants as 
well. Through my work, I want to call for the protection of the river.

Тема на проекта:
„Пасивната къща – строителният стандарт 

на бъдещето“

Научна област: екология и градска архитектурна среда

Автори: Розалина Влахова и Анастасия Алексиева, XIIв клас, 
Профилирана природо-математическа гимназия „Добри Чин-
тулов“, гр. Сливен 
За контакт: rozivlahova200425@abv.bg 
 nasialeksieva919@gmail.com

Научен ръководител: Цветалина Топракчиева,  старши учител 
по история и цивилизация, Профилирана природо-математи-
ческа гимназия „Добри Чинтулов“, гр. Сливен
За контакт: cvetatop@abv.bg  

Резюме

Много от днешните сгради консумират огромно количество 
енергия от невъзобновяеми природни източници. Това в ком-
бинация с постоянно вдигащите се цени на енергията и посте-
пенното изчерпване на природните богатства води до нуждата 
от иновативни решения. За тази цел е необходимо проучване 
на начина, по който са свързани елементите на сградите и въз-
можностите за намаляване на потреблението на енергия. 

Проектът ни си поставя за цел да изследва предимствата 
на пасивната къща и да провери дали тя е по-добра от стан-
дартната в съотношението комфорт – цена. Другите цели на 
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проекта включват повишаване информираността на хората от-
носно това нововъведение в сферата на строителството чрез 
направата и разпространението на сайт и брошура и да пред-
ложи вариант на една такава сграда. 

Пасивните къщи не се различават особено от стандартни-
те на външен вид, но те съдържат някои компоненти, които ги 
превръщат в енергоефективни и осигуряват независимостта 
на собственика от цената на енергията. Стандартът за тяхното 
проектиране предлага ново ниво на качество, което обединява 
максималното ниво на комфорт както през студените, така и в 
топлите месеци с разумните строителни разходи.

Project Title:
“The Passive House: The Building Standard 

of the Future”

Abstract

A predominant number of today’s buildings consume an enormous 
amount of energy from non-renewable natural resources. Having 
this, combined with the constantly rising energy prices and the 
gradual depletion of earth’s treasures, leads to the need for innovative 
solutions. For this purpose, it is necessary to study the way in which 
the elements of buildings are connected and the possibilities to 
reduce energy consumption.

The current project aims to investigate the advantages of 
a passive house and check whether it is better than a standard 
one in terms of comfort-price relationship. Other objectives of the 
project include raising public awareness about this innovation in 
the construction industry through the creation and distribution of a 
website and brochure, and to propose an example of such a building.

Passive houses do not differ much from standard ones in 
appearance, but they contain some components that turn them 
into energy efficient and ensure independence of the owner from 
the price of energy. Their design standard offers a new level of 
quality that unites the maximum level of comfort both during the 
cold and the warmer months with reasonable costs.
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Проекти в област „ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ  
НАУКИ“

Тема на проекта:
„Остров Света Анастасия и Ченгене скеле – 

минало и настояще“

Автори: Магдалена Стоянова, ХІIб клас, Румяна Драгнева, ХІIб 
клас, Стоян Добрев, ХІIа клас, Христо Химитлийски, Хб клас, 
Професионална гимназия по строителство, архитектура и гео-
дезия „Кольо Фичето“, гр. Бургас

Научни ръководители: Петя Кудева и Яна Иванова
За контакт: petkudeva@gmail.com

Резюме

Проучването и изследването на регионалната история винаги 
е вълнуващо предизвикателство. Да изследваш и проучиш ис-
торията на частица от твоя роден край, е магия, която завла-
дява и увлича с цел обогатяване на представите и понятията 
за родния край и за България като родина на всички български 
граждани. Това води до формиране на позитивно отношение 
към българското културно наследство и историческите памет-
ници и изграждане на по-широка сетивна и емоционална пред-
става за значимостта на историческите места и забележител-
ности на България.

Две от значимите за Бургас и региона места са остров 
Света Анастасия и културно-историческият комплекс Ченгене 
скеле.

Остров Света Анастасия е малка педя земя, но с хиля-
долетна история. Островът се е появил след изригването на 
вулкан, а в резултат на бурите и морските вълни са се появили 
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причудливи скални образувания – Гъбата, Драконът, Вкаме-
неният пиратски кораб, Портата на слънцето. Късчето земя на 
6,5 км (4 морски мили) югоизточно от Бургас е разположено 
между нос Чукаля и нос Атия.

Най-ранното човешко присъствие на острова е засвиде-
телствано през епохата на Късната античност (IV – VI в.). Дока-
зателство за това е  керамичен материал, открит при подвод-
ните проучвания.

Манастирът „Света Анастасия Фармаколитрия (Лечител-
ка)“ е единствената островна обител в България, част от която 
е запазена до наши дни. Най-ранните данни за съществува-
нето на обителта са от XV в. През годините манастирът е бил 
опожаряван няколко пъти и нападан от пирати. Манастирската 
църква, носеща името „Успение Богородично“ е малка, като 
най-старата ѝ част е превърната в олтар. Между него и по-къс-
ното разширение на манастирската църква е разположен за-
бележителният дървен иконостас от 1802 г. За строителство 
в края на XVIII в. говори новооткритият при консервационна 
дейност надпис, който свидетелства за построяването на ка-
менна сграда през 1772 г. В началото на XIX в. този надпис 
е бил вграден в новопостроения метох. Църковната обител 
просъществува до 1923 г., когато манастирът е превърнат в 
затвор. След атентата в софийската църква „Света Неделя“ 
през април 1925 г. островът отново е превърнат в затвор. На 
29 юли 43-ма от арестантите успяват да избягат с две гребни 
лодки до нос Чукаля, откъдето се скриват в Странджа плани-
на. В тяхна памет едно от крилата на манастира е превърнато 
в музей след 1944 г.

От 2001 г. Света Анастасия е със статута на културно-ис-
торическа забележителност. От май 2014 г. благодарение на 
спечеления и изпълнен от Община Бургас проект „Култур-
но-историческото наследство на о-в Света Анастасия и град 
Бургас – атрактивна и конкурентоспособна туристическа дес-
тинация“, финансиран по Оперативна програма „Регионално 
развитие“, островът е отново достъпен за посетители. В прес-
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тижната класация „Чудесата на България“ за 2015 г. остров 
Света Анастасия е обявен за туристическа атракция № 1.

Темата, свързана с Ченгене скеле, е също толкова значи-
ма и важна за развитието на Бургас и региона. Сведения за ри-
барското селище и региона, свързан с него, има още от Сред-
ните векове. По-късно информация се открива в периода ХV – 
ХVІІ в. „Чингане искелеси“ и „Кацивелос скала“ са две названия 
на един и същи обект – пристан. Двете названия – турското и 
гръцкото, се употребяват взаимнозаменяемо и са възникнали 
преди 1656 г. В околностите на Чингане искелеси се е намира-
ло укрепление (кале), което местното население е наричало 
турско. Интересна хипотеза е изказана и за гроба на Крали 
Марко въз основа на малкоизвестен пътепис на английс ки  
капитан на турска служба за обект, свързан с Крали Марко, в 
зоната на Бургаския залив и местността Ченгене скеле.

Важна част от живота на хората в Ченгене скеле е риболо-
вът. Той е заемал определено място в поминъка на българите. 
Организирането и сдружаването на рибарите датират от неза-
помнени времена. Най-често срещаното название на риболов-
ните групи от XIX в. насам е „тайфа“, с някои разновидности, 
като „чета“ или „дружина“. Уредите, съоръженията и начини-
те за риболов, които използват рибарите от рибарско селище 
Ченгене скеле, са: мрежата гриб; вентер – капан за дребна 
риба и скарида; гъргър и далян и др. Представени са видовете 
лодки, използвани за риболов: мауна лодка; лодка сеферка; 
лодка аламана; грибчийска лодка и др.

През XIX в. риболовната дейност е изключително застъ-
пена по южната част на Българското Черноморие. В Бургас 
се основава Риболовна трудово-производителна кооперация, 
наречена ,,Български черноморски риболовец“, а през 1929 г. 
се създава Районна инспекция по рибарството, чиято задача е 
осъществяване на контрол над риболова в Черно море.

През 40-те години на ХХ в. е взето решение за премества-
не на бургаските рибари в залива Ченгене скеле. През 50-те 
години на XX в. се създава паркоустойствен план, подобрена 
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е и пътната инфраструктура. Работата по инфраструктурата, 
макар и трудна, продължава и през следващите години. Раз-
витието на селището не спира и днес, като рибарското селище 
Ченгене скеле е една от най-атрактивните и модерни туристи-
чески дестинации. Затова и мястото с право е наречено бъл-
гарската Венеция. 

Project Title: 
“The Island of St. Anastasia and the Locality Chengene 

Skele: Past and Future”

Abstract

Researching pieces of regional history is always an exciting 
challenge. To explore and study the history of a part of your 
native land is a magic that captivates with the aim of enriching 
the ideas and concepts of the native land and of Bulgaria as the 
homeland of all Bulgarian citizens. This leads to the formation 
of a positive attitude towards the Bulgarian cultural heritage and 
historical monuments and the construction of a broader sensory 
and emotional idea of the significance of the historical places of 
interest in Bulgaria.

Two of the important places for the Burgas region are the 
island of St. Anastasia and Chengene Skele cultural and historical 
complex. 

St. Anastasia Island is a small piece of land, but with a thousand-
year history. The island appeared after the eruption of a volcano, 
and as a result of storms and sea waves, bizarre rock formations 
appeared: the Mushroom, the Dragon, the Petrified Pirate Ship, 
the Gate of the Sun. The piece of land at 6.5 km (4 nautical miles) 
southeast of Burgas is located between Cape Chukalya and Cape 
Atia.The earliest human presence on the island is attested during 
the era of Late Antiquity (4th–6th c.). Evidence of this is ceramic 
material found during underwater research.

The monastery “St. Anastasia Pharmacolitria (Healer)” is the 
only island monastery in Bulgaria, part of which has been preserved 
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to this day. The earliest records of the monastery’s existence date 
back to the 15th century. Over the years, the monastery was burned 
several times and attacked by pirates. The monastery church, 
bearing the name “Assumption”, is small as the oldest and part of it 
has been converted into an altar. Between it and the later extension 
of the monastery church is the remarkable wooden iconostasis 
from 1802. Construction at the end of the 18th century is indicated 
by the inscription newly discovered during conservation work, 
which testifies to the construction of a stone building in 1772. At 
the beginning of the 19th century this inscription was embeded into 
the newly built metoch. The church monastery existed until 1923, 
when the monastery was turned into a prison. After the attack 
on Sofia’s Church of Saint Nedelya in April 1925, the island was 
once again turned into a prison. On July 29, 43 of the detainees 
managed to escape in two rowing boats to Cape Chukalya, from 
where they hid in Strandzha Mountain. In their memory, one of the 
wings of the monastery was converted into a museum after 1944. 

Since 2001, “St. Anastasia” has the status of a cultural and 
historical landmark. Since May 2014, thanks to the project “Cultural-
historical heritage of the island of Saint Anastasia and the city of 
Burgas – an attractive and competitive tourist destination” won 
and implemented by the Municipality of Burgas, financed under 
the Operational Program “Regional Development”, the island has 
been open to visitors again. In the prestigious ranking “Wonders 
of Bulgaria” for 2015, the island of St. Anastasia is declared tourist 
attraction #1.

The topic related to Chengene Skele is equally significant 
and important for the development of Burgas and the region. The 
information about the fishing village and the region connected to 
it dates back to the Middle Ages. Later in time, information was 
found for the period the 15th–17th centuries. Chingane Iskelesi 
and Katsivelos Skala are two names of the same object – a pier. 
The two names, Turkish and Greek, are used interchangeably 
and originated before 1656. In the vicinity of Chingane Iskelesi 
there was a fortification (kale), which the local population called 
Turkish. An interesting hypothesis has also been expressed about 
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the grave of Krali Marko (Prince Marko) based on a little-known 
travelogue of an English captain in the Turkish service about a site 
related to King Marko in the area of the Burgas Bay and the area 
of Chengene Skele. 

An important part of the life of the people in Chengene Skele 
is fishing. Fishing occupied a certain place in the livelihood of 
Bulgarians. The organization and association of fishermen dates 
back to time immemorial. The most common name for fishing 
groups since the 19th century is tayfa, with some variations such 
as cheta or druzhina. The devices, equipment and methods of 
fishing used by fishermen from the fishing village Chengene Skele 
are: the seine net; venter – trap for small fish and shrimp; gurgar 
and dalyan, etc. The types of boats used for fishing are presented: 
mauna boat; seferka boat; alamana boat; rowing boat, etc. 

In the 19th century, fishing activity was extremely prevalent 
along the southern part of the Bulgarian Black Sea coast. In 
Burgas, a Fishing Labor-Productive Cooperative called “Bulgarian 
Black Sea Fisherman” was established, and in 1929, a Regional 
Fisheries Inspectorate was established, whose task was to control 
fishing in the Black Sea.

In the 1940s, a decision was made to move Burgas fishermen 
to the Chengene Skele bay. In the 1950s, a park maintenance plan 
was created, and the road infrastructure was improved. The work 
on the infrastructure, although difficult, continues in the coming 
years. The development of the settlement does not stop even 
today as the fishing village Chengene Skele is one of the most 
attractive and modern tourist destinations. That is why the place is 
rightly called the Bulgarian Venice. 
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Тема на видеопроекта:
„Генерал Владимир Вазов“

Автор: Иван Балабанов, X клас, Езикова гимназия, гр. Пловдив
За контакт: 12bivan@gmail.com 

Резюме

Моят видеопроект представлява своеобразен, монтиран и оз-
вучен от мен, филм за живота на героя от Дойран – генерал 
Владимир Вазов. Монтажът е осъществен чрез иновативно 
комбиниране на създадени от мен анимации в продължение 
на половин година и вече налични исторически и кинокадри за 
постигането на желаното художествено внушение.

Започва с епична интродукция за посещението на Вла-
димир Вазов в Лондон през 1936 г. и легендарните думи на 
британския генерал „Свалете знамената!“, с което моментално 
печеля любопитство и интерес от страна на зрителя, разкри-
вайки му кулминацията от живота на Вазов. След това видеото 
продължава хронологично да разглежда биографията на бъл-
гарския генерал, роден в един велик български род в Сопот 
през 1868 г. Обръща се внимание на ранните му години и пре-
междията на семейството му в навечерието на Освобождение-
то. Споменати са всички учебни заведения и военни курсове, 
които е посещавал и завършвал с отличие. След Съединение-
то опитва без успех да се запише като войник, за да участва 
в Сръбско-българската война. Това категорично бележи бъде-
щото му кариерно поле за изява.

След още няколко военноучебни занимания той започва 
да се издига в редовете на българската армия. Жени се за Ма-
рия Горанова, с която отглеждат трима прекрасни синове. Вече 
полковник, през 1912 г. Вазов се готви за Балканската война. 
По време на войната артилерийската му дивизия се сражава 
успешно в битките при с. Гечкенли и Люлебургаз. В тази част 
на видеото се обръща особено внимание на българската во-
енно-политическа обстановка около и през двете Балкански 



76

войни. През Междусъюзническата война неговият Четвърти 
скорострелен артилерийски полк умело участва в битките при 
Цариброд, Пирот, Бублак и Дренова глава.

Също подробно е разгледано положението на страната ни 
през Първата световна война, когато Владимир Вазов жъне 
най-големите си победи. Той е мобилизиран на фронта в Ма-
кедония и Косово. Като командир на артилерийската бригада 
на Пета дунавска дивизия в състава на Втора армия се сра-
жава в битките при Гилене и Криволак, където бива ранен. 
Завърнал се година по-късно, неговите качества са оценени 
и той е назначен също и за командир на пехотна бригада от 
Пета дунавска дивизия. Въпреки трудностите Вазов успешно 
отбранява десния бряг на река Вардар. В жестоката битка при 
завоя на река Черна войските му удържат сръбските и руски-
те атаки, заради което той получава ново назначение. Поема 
командването на Девета плевенска дивизия при Дойран. Под-
робно са разгледани укрепването на позицията и геройската ѝ 
отбрана от българските войници, вдъхновени от своя любим 
водач. Защитата на фронта е успешна и на 20 май 1917 г. Ва-
зов е произведен в чин генерал-майор. Боевете край езерото 
през септември следващата година са наистина величествен 
подвиг на българския военен дух и са удостоени със събира-
телното название „Дойранска епопея“. Тя предизвиква широк 
публичен интерес и се счита за една от причините за частич-
ните облекчения за България в клаузите на Ньойския договор.

След края на войната победителите искат да обезглавят 
българската артилерия, затова започват масови съкращения. 
През 1920 г. Владимир Вазов е награден с орден за военни 
заслуги, произведен е в чин генерал-лейтенант и е уволнен 
от армията. През следващите 10 години е председател на но-
воучредения Съюз на запасните офицери. Ранен е при кому-
нистическия атентат в църквата „Света Неделя“, но бързо се 
възстановява. През 1926 г. Вазов е избран за кмет на столица-
та, която превръща в красив и модерен европейски град. Като 
управник на престолния град тържествено посреща Августей-
шите младоженци Борис III и Йоанна Савойска на царската 
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им сватба. През 1936 г. Вазов посещава британската столица, 
поканен в знак на почит от доскорошните си врагове, където 
ще се проведат знаменитите следвоенни тържества и ще се 
произнесат исторически слова в чест на героя от Дойран.

След това видеото съдържа моя авторова оценка за зна-
чимостта на военния му подвиг. Завършвам с информация от 
последните дни на генерала, който скромно и безславно уми-
ра прогонен и унижен от новата власт в Тетевенско през 1945 г. 
Следват обобщителни думи за живота и делото на Владимир 
Вазов, с което филмът приключва.

Video Project Title:
“General Vladimir Vazov”

Abstract

My video project is a kind of film, edited and voiced by me, about the 
life of the hero from Doiran – General Vladimir Vazov. The editing 
was carried out through an innovative combination of animations 
created by me for half a year and already available historical and 
cinematographic footage, in order to achieve the desired artistic 
suggestion.

It begins with an epic introduction about Vladimir Vazov’s visit 
to London in 1936 and the legendary words of the British general 
“Bring down the flags!”, which instantly catches viewers’ attention, 
revealing the culmination of Vazov’s life. Then the video continues 
to chronologically present the biography of the Bulgarian general, 
born in a great Bulgarian family in Sopot in 1868. Attention is paid 
to his early years and the hardships of his family on the eve of the 
Liberation. All the schools and military courses he attended and 
graduated with honours are mentioned. After the Unification, he 
tried unsuccessfully to enlist as a soldier to participate in the Serbo-
Bulgarian War, which definitely marked his future career field. 

After a few more military training sessions, he began to rise 
in the ranks of the Bulgarian army. He married Maria Goranova, 
with whom he raised three wonderful sons. Already a colonel, in 
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1912 Vazov was preparing for the Balkan War. During the war, his 
artillery division fought successfully in the battles near the village of 
Gechkenli and Lüleburgaz. In this part of the video, special attention 
is paid to the Bulgarian military-political situation around both Balkan 
wars. During the Inter-Allied War, his Fourth Rapid Artillery Regiment 
skillfully participated in the battles of Tsaribrod, Pirot, Bublak and 
Drenova Glava.

The situation of our country during the First World War, when 
Vladimir Vazov won his greatest victories, is also examined in detail. 
He was mobilized on the fronts in Macedonia and Kosovo. As 
commander of the artillery brigade of the Fifth Danube Division in the 
Second Army, he fought in the battles of Gilene and Krivolak, where 
he was wounded. After his return a year later, his qualities were 
appreciated and he was also appointed commander of an infantry 
brigade of the Fifth Danube Division. Despite the difficulties, Vazov 
successfully defended the right bank of the Vardar River. In the fierce 
battle at the Bend of the Cherna River, his troops held off Serbian 
and Russian attacks, for which he received a new assignment. 
He took command of the Ninth Pleven Division near Doyran. The 
strengthening of the position and its heroic defense by the Bulgarian 
soldiers, inspired by their favorite leader, are represented in detail. 
The defense of the front was successful and on May 20, 1917 Vazov 
was promoted to the rank of Major General. The battles near the lake 
in next September, 1918 are a truly magnificent feat of the Bulgarian 
military spirit and were awarded the collective name “Doiran Epic”. It 
arouses wide public interest and is considered one of the reasons for 
the partial reliefs for Bulgaria in the clauses of the Treaty of Neuilly. 

After the end of the war, the victors wanted to decapitate the 
Bulgarian artillery, so mass lay-offs began. In 1920 Vladimir Vazov 
was awarded the Order of Military Merit, promoted to the rank of 
lieutenant general and dismissed from the army. For the next 10 
years he was chairman of the newly formed Union of Reserve 
Officers. He was wounded in the communist attack on the Church 
of Saint Nedelya, but recovered quickly. In 1926 Vazov was elected 
mayor of the capital, which turned into a beautiful and modern 
European city. As governor of the capital, he solemnly welcomed 
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the Augustinian newlyweds Boris III and Giovanna of Italy at their 
royal wedding. In 1936, Vazov visited the British capital, invited by 
his former enemies, where the famous post-war celebrations would 
be held and historical speeches would be delivered in honor of the 
hero from Doiran. 

The video then contains my author’s assessment of the 
significance of his military feat. I end with information from the last 
days of the general, who modestly and ingloriously died banished 
and humiliated by the new government in the Teteven region in 1945. 
Following are summaries of the life and work of Vladimir Vazov, with 
which the film ends.

Тема на проекта:
„Духовни хоризонти на българите в Молдова“

Автори: Гилгамеш Алджабари, Ивета Стоянова, Мария Боева, 
XIIе клас, Езикова гимназия „Гео Милев“, гр. Добрич

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

Консултант (история): доц. д-р Цветолин Недков, Регионален 
исторически музей – гр. Добрич

Консултант (литература и междукултурни връзки): доц. д-р 
Христо Боев, преподавател по английска и американска лите-
ратура, преводач от и на английски и румънски език, Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“ 

Резюме

Докладът „Духовни хоризонти на българите в Молдова“ е в на-
учна област „Хуманитаристика“. Темата ни дава възможност 
чрез интердисциплинарен подход да направим проучване във 
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връзка с българската диаспора в Бесарабия, днешна Републи-
ка Молдова. Научният принос към така поставения проблем е 
свързан с това, че се навлиза в едно поле, което се изследва 
от сравнително скоро у нас; знанието все още не е система-
тизирано, за да може да се използва свободно от по-широк 
кръг изследователи. В учебните програми по хуманитаристика 
в средните училища темата е само спомената. Полезността 
на разработката е във връзка с опознаването на важна част от 
българската диаспора чрез измеренията на духовното: исто-
рия, църква, печат, училище, просвета, знание, традиции.
 

Project Title: 
“Тhe Spiritual Horizons of the Bulgarians in Moldova”

Abstract

The report “The Spiritual Horizons of the Bulgarians in Moldova” 
falls in the scientific domain of the “Humanities”. The topic enables 
us, through an interdisciplinary approach, to do a study related 
to the Bulgarian diaspora in Bessarabia, today’s Republic of 
Moldova. Our scientific contribution to the problem thus formulated 
is related to the fact that we have entered a field which has received 
some research only very recently; the gathered knowledge is 
not systematized yet to be used more freely by a larger circle of 
researchers. In the high school humanitarian programs, the topic 
has been barely brushed over. The utility of the work concerns 
the acquaintance with an important part of the Bulgarian diaspora 
through its spiritual dimensions: history, the church, the press, 
schools, learning, knowledge, and traditions. 
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Тема на проекта:
„Цветовете във фразеологията“

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

Ръководител: Антония Маровска, учител по български еизк 
и литература, Средно училище „Петко Рачов Славейков“, 
гр. Кърджали
За контакт: a_marovska@abv.bg

Консултант: доц. д-р Ваня Мичева, Институт за български 
език – БАН
За контакт: v.micheva@gmail.com

Резюме

В проекта са представени фразеологични изрази, съдържащи 
имена на цветове. Това съпоставяне има за цел да разкрие 
общите фразеологични изрази и дали тяхното съжителство в 
лексикалното поле на двата езика се дължи на буквален пре-
вод на даден фразеологичен израз, дали говорим за семан-
тичен начин на изразяване на фразеологичната идея, без да 
се използва лексемата за определен цвят, или говорим за са-
мостоятелна поява на два еднакви фразеологизъма, като се 
има предвид семантичната интензивност на определен цвят 
за двете култури. Накрая ще имаме цялостен поглед върху 
приликите и разликите между понятията, разкрити във фразе-
ологичния израз, съдържащ лексема за цвят.
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Project Title:
“Colors in Phraseology”

Abstract

In the paper phraseological expression containing names of 
colors are posed. This juxtaposition aims at revealing the common 
phraseological expressions and whether their coexistence in the 
lexical field of the two languages is due to a literal translation of a 
given phraseological expression, whether we are talking about a 
semantic way of expressing the phraseological idea, without using 
the lexeme for a definite color or we are talking about an indipendent 
occurrence of two identical phraseological expressions, having in 
mind the semantic intensity of a definite color for the two cultures. 
Finally, we are going to have an overall view of the similarities and 
the differences between the concepts revealed in the phraseological 
expression containing lexeme for color.
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Тема на проекта: 
„Фамилни имена в българския език, мотивирани 

от названия на професии и занаяти“

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

Научен ръководител: Невена Ичевска, учител по български 
език и литература, Математическа гимназия „Акад. Кирил По-
пов“, гр. Пловдив
За контакт: nevka@abv.bg

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

Резюме

Настоящото изследване е насочено към групата на фамил-
ните имена, мотивирани от названия на професии и занаяти, 
които са свидетелство за бита и културата на нашите предци и 
в които е „закодирана“ част от родовата памет и на днешните 
българи. Направените наблюдения и изводи са на основата 
на над 1500 фамилии, извлечени от два основни източника: 
Стефан Илчев. Речник на личните и фамилни имена у бълга-
рите (София, БАН, 1969) и Йордан Заимов. Български именник 
(София, БАН, 1994). Тези фамилии са анализирани тематично 
(според значението на мотивиращото название), етимологич-
но (според техния произход) и в словообразувателно отноше-
ние (според особеностите на строежа им). Проектът съдържа 
графики, илюстриращи направените изводи, представя прове-
дената от учениците анкета и анализа на  резултатите от нея.
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Project Title:
“Surnames in the Bulgarian Language, Inspired 

by the Names of Professions and Trades”

Abstract

This research paper targets the group of surnames, inspired by the 
names of professions and trades, which demonstrate the customs 
and culture of our ancestors and also bear the origin of today’s 
Bulgarian.

The findings and conclusions in this project are based on more 
than 1500 surnames from two main sources:

• Stefan Ilchev. Rechnik na lichnite i familni imena u balgarite 
(Sofia, BAN, 1969);

• Yordan Zaimov. Balgarski imennik (Sofia, BAN, 1994).
These surnames are analyzed thematically (based on the 

meaning of their root), etymologically (based on their origin), and 
with regard to word-forming (based on the characteristics of their 
structure).

This project contains graphics, that show the conclusions 
drawn, and presents and analyzes the results of a survey, carried 
out by the students.

Тема на проекта: 
„Церемониалната зала на византийските императори 

във виртуалната реалност“

Автор: Мартин Гърбачев, XII  клас, Френска езикова гимназия 
„Алфонс дьо Ламартин“, гр. София 
За контакт: martingarbachev@abv.bg 

Резюме

Хризотриклинос е церемониалната зала на византийските 
императори в Константинопол. Писмените източници, опис-
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ващи облика на залата, са оскъдни. Единствено архитектур-
ните сходства ни позволяват да си създадем по-ясна картина 
за екстериора и интериора на сградата. Тази зала въплъщава 
напълно идеалите на ромейската държава. Точната дата на 
построяване не е ясна, но постройката може да се датира към 
Късната античност. До падането на Константинопол Хризотри-
клинос е занемарен и оставен в безстопанственост. В днешно 
време почти нищо не е останало от него, затова триизмерните 
възстановки се явяват ценна алтернатива за това да се до-
коснем по-добре до миналото. Това е мултидисциплинарен 
проект, който свързва историята и историческите източници с 
информационните технологии и графичните програми. 

Project Title:
“The Ceremonial Hall of the Byzantine Emperors 

in Virtual Reality”

Abstract

Chrysotriklinos was the ceremonial hall of the Byzantine emperors 
in Constantinople. Written sources describing the appearance of 
the hall are few. Only the architectural similarities allow us to create 
a clearer picture of the exterior and interior of the building. This hall 
fully embodies the ideals of the Roman state. The exact date of 
construction is not clear, but the building can be dated to the Late 
Antiquity. Until the fall of Constantinople, the Chrysotriklinos was 
neglected and left in disrepair. Nowadays almost nothing remains 
of it, so three-dimensional reconstructions appear to be a valuable 
alternative to get a better feel for the past. This is a multidisciplinary 
project that links history and historical sources with information 
technology and graphics programs.
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Тема на проекта:
„Архивът за Аспарухово: практически опит 

за отварянето, подреждането и оползотворяването 
на етнографски материали“

Автори: Надежда Добрева, Никол Данова, Георги Георгиев и 
Филип Чиков, XII и X клас, Средно училище за хуманитарни 
науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна

Научни ръководители: Елеонора Николова, главен учител по 
български език и литература, Средно училище за хуманитарни 
науки и изкуства „Константин Преславски“, гр. Варна, Марина 
Стоилова, бакалавър по антропология във Виенския универ-
ситет, Мария Русева, старши учител по музика, Средно учили-
ще за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“, 
Варна
За контакт: nikolova_el@abv.bg

Резюме

Проектът с продължение „Архивът за Аспарухово: практически 
опит за отварянето, подреждането и оползотворяването на ет-
нографски материали“ е разработка в област „Културна антро-
пология“ на изследователския екип към училищния проект за 
фолклорна експедиция в Аспарухово на Средно училище за 
хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във 
Варна. 

Разработката тематизира отварянето, подреждането и 
оползотворяването на акумулирания от теренни проучвания в 
с. Аспарухово, общ. Дългопол, етнографски архив, като пос-
тавя теоретични рамки на работата с него, формулира техно-
логии за обработката му и описва етапите ѝ. Чрез примера 
за отварянето, анализа и визуалното представяне на биогра-
фичния, песенния и снимковия архив за Петрана Момчева 
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проектът демонстрира практики за осмисленото използване 
на етнографски данни с връщането и оползотворяването им в 
местната общност.

Project Title:
“The Archive of Asparuhovo: Practical Experiment in 
Opening, Indexing and Making Sense of Ethnographic 

Material”

Abstract

The project with continuation “The Archive of Asparuhovo: Practi-
cal Experiment in Opening, Indexing and Making Sense of Ethno-
graphic Material” is a study in the field of Cultural Anthropology by 
the research team of the school project for a scientific expedition 
in Asparuhovo of the Secondary School for Humanities and Art in 
Varna, Bulgaria. 

The study thematizes the opening, indexing and making 
sense of the ethnographic material gathered in field researches 
in the village of Asparuhovo, Dalgopol municipality. The project 
sets theoretical framework for working with the archive, formulates 
technologies for de-archiving and describes its working flow. Through 
the example of opening, analyzing and visually representing the 
biographical, song and photo archive of Petrana Momcheva, the 
project demonstrates new practices for the  meaningful use of 
ethnographic data through giving back and making sense of the 
archive together with the local community it comes from. 
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Тема на проекта:
„Художественият свят на Христо Ботев през погледа

на учениците“

Автор: Жулиде Муталибова, X клас, Средно училище „Петко 
Рачов Славейков“, гр. Кърджали
За контакт: zhulidemutalibova@abv.bg

Ръководител: Антония Маровска, учител по български език 
и литература, Средно училище „Петко Рачов Славейков“, 
гр. Кърджали
За контакт: a_marovska@abv.bg

Консултант: доц. д-р Ваня Мичева; Институт за български 
език – БАН
За контакт: v.micheva@gmail.com

Резюме

Проектът е в научната област „Литература и езикознание“. С 
разглеждането на някои основни проблеми от творчеството на 
Христо Ботев се цели да можем при анализ на Ботеви творби 
да познаваме по-детайлно факторите, определящи своеоб-
разието на националния културен модел – историческа съд-
ба, национален характер и обществени процеси. Чрез някои 
интер активни методи ще имаме възможност да се запознаем 
със съдържанието на изучаваните произведения и да комен-
тираме възловите нравствени конфликти в тях, извличайки 
Ботевите идеи за човека и обществото.
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Project Title:
“The Artistic World of Hristo Botev through the Eyes 

of the Students”

Abstract

The project is in the scientific field “Literature and Linguistics”. By 
examining some main problems in the works of Hristo Botev, the 
project aims to enable us, by analyzing Botev’s works, to know 
in more detail the factors that determine the uniqueness of the 
national cultural model – historical destiny, national character, 
and social processes. Through some interactive methods, we will 
have the opportunity to familiarize ourselves with the content of 
the studied works and comment on the complex moral conflicts in 
them, extracting Botev’s ideas about individuals and society. 

Тема на проекта:
„Овластяване на жените в българския политически  

процес – тенденции и предизвикателства  
през XX и XXI век“

Автори: Стела Тодорова, Xв клас, Карина Стефанова, Xв клас, 
Александра Бахчеванова, Xг клас, Немска езикова гимназия 
„Гьоте“, гр. Бургас 

Научен ръководител: д-р Тонка Костадинова, учител по исто-
рия, Немска езикова гимназия „Гьоте“, гр. Бургас
За контакт: tonikostadinova@gmail.com 

Резюме

Проектът си поставя за цел да изследва проблема за овлас-
тяването на жените в системата на политическо управление в 
България – като народни представители, министри и замест-
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ник-министри, кметове, заместник-кметове и председатели на 
общински съвети, членове на ръководствата на политически 
партии и др. Обект на изследване е не само количественото, 
но и качественото измерение на овластяването на жените в 
българската политика, включително и доколко по-широкото 
участие на жени в управлението влияе на формулирането и 
реализацията на определени политики на местно и национал-
но равнище. Основният научен принос на изследването ще 
бъде проведената работа на терен и събраните нови етног-
рафски данни (под формата на интервюта), свързани с място-
то и ролята на жените в политиката. Изследването представ-
лява първият системен и детайлен прочит на проблема за ов-
ластяване на жените в българския политически процес. 

Project Title:
“Women’s Empowerment in Bulgarian Political Processes: 

Trends and Challenges throughout the 20th and the 21st 
Centuries”

Abstract

The project sets out to explore the process of women’s 
empowerment in Bulgarian politics throughout the 20th and 
21st centuries. It explores not only the quantitative, but also the 
qualitative parameters of women’s empowerment, including as to 
whether and how women’s increased presence in politics might 
influence the content and outcomes of domestic affairs. The 
main contribution of the project is the conducted field work and 
the collected novel ethnographic data on women’s participation 
in the political processes on national and local level. The project 
represents the first systematic and in-depth study of women’s 
place, status, and role in Bulgarian politics. 
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Тема на проекта:
„Светът: между митология и философия“

Автор: Елина Атанасова, XI клас, 91. Немска езикова гимназия 
„Проф. Константин Гълъбов“ , гр. София
За контакт: eatanassova4@gmail.com

Научен ръководител: д-р Аглая Денкова, 91. Немска езикова 
гимназия „Проф. Константин Гълъбов“
За контакт: aglaya.denkova@gmail.com

Резюме

Може би един от най-фундаменталните и нескончаеми фило-
софски, но не само, въпроси се отнася до това какво е светът 
и мястото на човека в него. Митологията е резултат от първи-
те търсения на човека за основанията на света, като обаче е 
изначално неразривно свързана с философията, а по-късно 
намира своето отражение и в монотеистичните религии. Пред-
ложеното изследване цели да открие връзката между митоло-
гичния и философския светоглед, утвърждавайки митологията 
като релевантна в съвремието гледна точка, а не като продукт 
на примитивното мислене. Изследването е поделено на три 
смислови части, като в първата биват описани основни митове 
на общности, различаващи се по своя произход и географска 
обусловеност. Във втората религията бива разгледана като 
естествен продукт на създаващото митове съзнание. Третата 
секция описва и анализира философски теории, потвърждава-
щи и надграждащи митологичните. В заключение биват избро-
ени основните изводи за същността на света, които съвпадат 
едновременно в митологичните и философските представи. 
Изследването преосмисля значението на митологията в мо-
дерния свят и проследява развитието на човешкия разум от 
древността до наши дни. 
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Project Title:
“The World: Between Mythology and Philosophy”

Abstract

Perhaps one of the most fundamental and endless philosophical, 
but not only, questions concerns what the world is and man’s 
place in it. Mythology is the result of man’s first search for the 
foundations of the world, but it was initially inextricably linked with 
philosophy, and later found its reflection in monotheistic religions. 
The proposed study aims to discover the connection between the 
mythological and the philosophical worldview, affirming mythology 
as a relevant point of view in modern times, and not as a product of 
primitive thinking. The study is divided into three meaningful parts, 
and the first one describes the main myths of communities differing 
in their origin and geographical conditions. In the second, religion 
is considered as a natural product of myth-creating consciousness. 
The third section describes and analyzes philosophical theories 
confirming and building on mythological ones. In conclusion, 
the main points about the essence of the world are listed, which 
coincide simultaneously in mythological and philosophical ideas. 
The study rethinks the importance of mythology in the modern 
world and traces the development of human reason from ancient 
times to the present day.
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Проекти в област „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Икона със заглавие:
„Света Богородица с Младенеца“

Автор: Вяра Пламенова Пенчева, VII клас, Природо-математи-
ческа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово

Научен ръководител: Румен Трифонов, Детска школа „Енка-
устика“ – Габрово

Анотация

Проектът представлява икона „Света Богородица с Младене-
ца“, изработена в уникалната живописна техника енкаустика 
върху каменна основа.

Енкаустиката е най-древната живописна техника. Има све-
дения, че с оцветен восък са работили още в Древна Гърция. 
Думата енкаустика идва от гръцки език и е форма от глагола 
със значение ‘вгарям’. Боите са на восъчна основа, с включени 
пигменти и свързватели. Полагат се с нагорещени инструмен-
ти (в миналото – кеструм (cestrum), а в днешно време – шпакли 
за рисуване (ланцети) върху дървена или каменна основа. По-
ради факта, че восъкът е изключително добър консервант, са 
запазени и до днес образци от тази техника отпреди 2000 го-
дини. 

В историята на изкуството най-изявените образци от ен-
каустиката са фаюмските портрети, които са намерени край 
оази са Фаюм, Египет, датирани към периода I – IV в. Тези порт-
рети представляват антични живописни погребални портрети 
на хора, прикрепени към мумиите им. Те са предшественици 
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на раннохристиянското изкуство през Средновековието. Пър-
вите икони във византийското изкуство също са били изпълне-
ни в енкаустика.

Поради сложността си, както и заради навлизането на 
нови и по-лесни за употреба технологии, след античния пери-
од (когато енкаустиката преживява своя разцвет) тази живо-
писна техника бива изместена от фреската (при стенописите) 
и маслото (при кавалетната живопис). В християнската иконо-
пис към VI в. е почти напълно изместена от температа.

Целта на настоящата разработка е да покаже уникалната 
техника енкаустика чрез едно от най-почитаните иконописни 
изображения в православния свят – „Света Богородица с Мла-
денеца“.

Icon Title:
“Holy Virgin and Child”

Annotation

The project is an icon of “Holy Virgin and Child“, made in the unique 
encaustic painting technique on a stone base.

Encaustic is the most ancient painting technique. There are 
reports that they worked with colored wax in ancient Greece. The 
word encaustic comes from the Greek language and is a form  of the 
verb meaning ‘to burn’. The paints are wax-based, with pigments 
and binders included. They are applied with heated tools – in the 
past, cestrum, and nowadays, painting spatulas (lancets) – on a 
wooden or stone base. Due to the fact that wax is an extremely 
good preservative, examples of this technique from 2000 years 
ago are still preserved today. 

In the history of art, the most outstanding examples of 
encaustic are the Fayum mummy portraits, which were found near 
the oasis of Fayum, Egypt, dated to the 1st–4th centuries. These 
portraits are ancient painted funerary portraits of people attached 
to their mummies. They are precursors of early Christian art in the 
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Middle Ages. The first icons in Byzantine art were also executed 
in encaustic.

Because of its complexity, and because of the advent of new 
and more easy-to-use technologies, after the antique period (when 
encaustic had its flourishing period) this painting technique was 
replaced by fresco (in fresco painting) and oil (in cavallet painting). 
In Christian icon painting by the 6th century it was almost completely 
replaced by tempera. 

The purpose of this project is to demonstrate the unique 
encaustic technique through one of the most venerated icono-
graphic images in the Orthodox world – “Holy Virgin and Child”.

Картина със заглавие: 
„Размисъл“ 

Автор: Аника Нгуен Дък, XI клас, Национална професионал-
на гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, 
гр. София 
За контакт: anikaduk13@gmail.com

Ръководител: Радостина Драгиева, учител по история на изкус-
твото и културология, Национална професионална гимназия 
по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, гр. София 

Анотация

Картината „Размисъл“ символизира склонността на човек да 
търси, открива и разсъждава върху света, човешките отноше-
ния и поведение. 
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Painting Title:
“Reflection”

Annotation

The painting “Reflection” symbolizes a person’s inclination to 
search, discover and reflect on the world, human relations and 
behavior.

Картина със заглавие: 
„Откривател“

Автор: Аника Нгуен Дък, XI клас, Национална професионал-
на гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, 
гр. София 

Ръководител: Радостина Драгиева, учител по история на изкус-
твото и културология, Национална професионална гимназия 
по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“, гр. София 

Анотация

Картината „Откривател“ показва образа на личността, стремя-
ща се към знание. 

Painting Title:
“Inventor”

Annotation

The picture “Inventor” shows the image of the person striving for 
knowledge. 
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Картина със заглавие: 
„Свободно време“

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

Ръководител: Росинка Цекова, ПГ „Димитър Маринов“, гр. Въл-
чедръм
За контакт: rosinka.cekova@abv.bg

Анотация

С тази рисунка искам да покажа малка част от атмосфера-
та на моето свободно време. Искам да покажа чувството за 
удобство, комфорт и емоциите, които изпитвам. 

Аз се чувствам добре в тази атмосфера, това е моето сво-
бодно време – цветно и приятно!

Painting Title:
“Free Time”

Annotation

With this drawing I want to show a small part of the atmosphere of 
my free time. I want to show the feeling of convenience, comfort 
and the emotions I feel. I feel good in this atmosphere, this is my 
free time, colorful and pleasant!
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Картина със заглавие:
„Времето в нас“

Автор: Румен Богданов, IX клас, Професионална гимназия 
„Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм
За контакт: rumen.borisov@abv.bg 

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

Анотация

Човешкото въображение е много интересно – за нас не е труд-
но да си представим времето отпреди век например, с негови-
те хора и поведение, и да ги припознаем с нашите действия. 
Обаче е много трудно да си представим родителите си като 
хора, които живеят като нас. 

„И не забравяйте, времето е в нас и ние сме във времето, 
то нас обръща и ние него обръщаме“ – Васил Левски. 

Painting Title:
“Time in Us”

Annotation

The human imagination is very interesting – it is not difficult for us 
to imagine the time of a century ago for example, with its people 
and behavior, and recognize them with our actions. However, it is 
very difficult to imagine our parents as people who live like us.

“And don’t forget, time is in us and we are in time, it turns us 
and we turn it” – Vasil Levski. 
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