
 
ГОДИШЕН ДОКЛАД  

за преподавателската и творческата дейност и състоянието                               
на Природо-математически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

през 2017/2018 академична година 
 
 
 

I. Учебна дейност и акредитация. 
       През 2017/2018 учебна година преподавателите от Природо-математически 
факултет (ПМФ) на ЮЗУ „Неофит Рилски“ са осъществявали обучение на студенти в 
акредитирани от НАОА 15 специалности за ОКС „Бакалавър“, 17 специалности за 
ОКС „Магистър“ и на докторанти в 17 научни специалности за ОНС „Доктор“, както и  
по специалности в други факултети в ЮЗУ „Неофит Рилски“.         

      През настоящата 2018 г. отново се проявиха негативните тенденции за малък брой 
кандидат-студенти и проблеми със заемането на местата за почти всички специалности 
в ПМФ в резултат на демографския срив, на финансови и други проблеми.   
      На ниво катедри, ПМФ и Университет са предприети мерки за преодоляване на 
тази ситуация за 2018/2019 г. и за следващата кандидат-студентска кампания-2019 г.:  
 извършва се прием на основата на резултати от национални олимпиади и 

състезания и регионални такива, в които ЮЗУ „Неофит Рилски“ е съорганизатор, 
съобразено с изискванията на университетския Правилник за прием на студенти,  

 осъществени са контакти с училища в Благоевградска и други области на страната 
за представяне на специалностите в ПМФ, 

 проведени са състезания с формат на държавен зрелостен изпит, за което се издават 
сертификати с оценки по шестобалната система, и др. 

 
       Към 30.11.2018 г. в специалностите на ПМФ се обучават следните студенти 
(включително паралелно обучение, платено обучение и чуждестранни студенти): 
 
      ОКС „Бакалавър“ 

Специалност I курс II курс III курс IV курс ОБЩО 
Информатика 11 (1 чужд.) 5 11 10 37 
ИСТ 46 (2 чужд.) 44 25 23 138 
Математика 1 1 (парал.) 6  7 + 1 
Приложни оптични 
технологии 

10 9 4 5 28 

Метрология - - - 2 2 
Физика 5 2 - - 7 
Химия 1 (чужд.) - - 1 2 
Медицинска химия 23 17 18 20 78 
География и рег.политика 9 4 3 - 16 
ЕООС 22 13 10 11 56 
МИ 3 + 4 (зад.) 3 + 2 (зад.) - 1 7+6 зад. 
ПОФМ - - 1 - 1 
ПОХФ 4 - - - 4 
ПОГИ 9 9 7 10 35 
ПО по Химия и ЧП 2 3 - - 5 
ОБЩО 150 112 85 83 430 
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       ОКС „Магистър“ 
     Специалност I курс (2-сем. 

обучение)  
I курс (4-сем. 

обучение) 
 II курс (4-

сем. обуч.) 
ОБЩО 

Информатика 7 -  2 9 
Бизнес информатика и иконометрия 3  -  - 3 
Биоинформатика - -  - - 
ИТ в екологията (ПН 4.6.) - -  - - 
      

Съвременни енергийни източници и 
опазване на околната среда 

- -  - - 
 

Енергиен мениджмънт и устойчиво 
енергийно развитие 

3 -  - 3 

Физика на атомното ядро и 
елементарните частици 

1 -  - 1 

Биологично активни вещества и 
лекарствени средства 

8 4  1 13 

Метрология в химията - -  - - 
Химия и екология 2 1  - 3 
Регионално развитие 4 -  - 4 
ЕООС 4 -  1 5 
Природно-историческо наследство 2 -  - 2 
ИТ в екологията (ПН 4.4.) - -  - - 
ГИС - -  - - 
Икономическа математика - -  - - 
Технологии на обучението по МИ  2 16  9 27 
ОБЩО 36 21  13 70 

 

 
Коефициенти за финансиране на професионалните направления в ПМФ 

Професионално направление Коефициент 
(ПМС 162/2001, 
ПМС 328/2015, 
ПМС 27/2018) 

Коефициент 
на 
финансиране 

Резултатен 
коефициент 

Субсидия 

4.1. Физически науки 2,8 0,95 2,66 1843,38 лв. 

4.2. Химически науки 2,8 1,00 2,8 1940,40 лв. 

4.4. Науки за земята 2,8 0,96 2,688 1862,78 лв. 

4.5. Математика 2,8 1,00 2,8 1940,40 лв. 

4.6. Информатика и 
компютърни науки 

2,8 1,00 2,8 1940,40 лв. 

1.3. Педагогика на обучението 
по … (редовно обучение) 

1,25 1,00  1,25 866,25 лв. 

1.3. Педагогика на обучението 
по … (задочно обучение) 

1/3 * 1,25 1,00 0,42  288,75 лв. 

 

Базова субсидия (при коефициент 1,0): 693.00 лв. 
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Разпределение на студентите по професионални направления: 
 

Професионално направление Брой студенти 
ОКС Бакалавър 

Брой студенти 
ОКС Магистър 

Общо Брой студентски 
такси, приравнени 
към коефициент 
на финансиране 
1.0 (закръглен) 

4.1. „Физически науки“ 37 4 41 109 
4.2. „Химически науки“ 80 (1 чуждестр.) 16 96 283 
4.4. „Науки за земята“ 72 11 83 223 
4.5. „Математика“ 7 + 1 паралелно - 8 20 
4.6. „Информатика и 
компютърни науки“ 

175 (3 чуждестр.) 12 187 566 

1.3 „Педагогика на обучението 
по …“ 

52 + 6 задочно 26 79 + 6 
задочно 

101 

ОБЩО 430 70 500 1302 
 
    Продължаващо обучение: 

1. СДК „Учител по информатика“ (I и III сем.): 10 + 5 = 15 студенти 
2. СДК „Учител по математика“: 17 студенти 
3. СДК „Учител по физика“ (редовно и паралелно): 5 + 1 = 6 студенти 
4. СДК „Учител по Химия и Човекът и природата“ (I и III сем.): 4 + 7 = 11 студенти 
5. СДК „Учител по Човекът и природата“: 5 студенти 
6. СДК „Учител по география“: 8 студенти 
7. Съвременно обучение по природни науки: 1 студент. 

 

ОБЩО: 63 студенти. 
 
ОНС „Доктор“ 

     Научна специалност Брой обучавани докторанти 
редовни самостоятелна 

подготовка 
Информатика 8 (6 чужд.) 3 (1 чужд.) 
Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси   
Неорганична химия 2 1 
Органична химия   
Математически анализ 1  
Изследване на операциите 2  
Математическо моделиране и приложение на математиката 3  
Алгебра 1  
Икономическа и социална география 4  
Природна география 4  
Екология и опазване на околната среда 6 (1 чужд.)  
Картография и тематично картографиране 1  
Методика на обучението по: математика 2 (1 чужд.)  
                                                математика и информатика 1  
                                                информатика и ИТ 1  
                                                Физика   
                                                Химия   
ОБЩО 36 (8 чужд.) 4 (1 чужд.) 

 
 

      Подробна справка за обучаваните докторанти и осъществените защити на 
дисертационни трудове  през 2017/2018 г. до момента е дадена в раздел III. Развитие на 
академичния състав.        
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     Сравнителен анализ на приема на студенти в първи курс в ОКС „Бакалавър“, 
ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“ за периода 2012/2013 – 2018/2019 учебна година:  
 

Година ОКС „Бакалавър“ – 1 курс ОКС „Магистър“ – 1 курс ОНС „Доктор“ 
(общо обучавани) 

2012/2013 262 57 30 
2013/2014 220 75 35 
2014/2015 142 78 35 
2015/2016 110 51 37 
2016/2017 140 62 37 
2017/2018 154 59 43 
2018/2019 150 57 40 

     
През 2017/2018 учебна година обучението си в ПМФ по различни причини са 

напуснали 65 студенти, което е 14,4 % от общия брой студенти в ПМФ през тази 
учебна година. Разпределението на напусналите студенти по курсове е: 

 I курс – 42 студенти 
 II курс – 13 студенти 
 III курс – 10 студенти, 

 

а по специалности: 
 

 Информатика – 7 студенти 
 Информационни системи и технологии – 17 студенти 
 Математика и информатика – 3 студенти 
 Приложни оптични технологии – 7 студенти 
 Метрология – 1 студент 
 ЕООС – 11 студенти 
 География и регионална политика – 7 студенти 
 Медицинска химия – 6 студенти 
 Физика – 1 студент 
 ПОГИ/ГИ – 3 студенти 
 ПОХФ – 1 студент 
 ПОХЧП – 1 студент. 

 

      Тази статистика е основание за анализ на причините за напускане, включително 
преподавателската работа на академичния състав на Факултета. 

 
      Количествените показатели за преподавателската работа във Факултета в брой 
часове, приведени към упражнения, за учебната година са представени в следната 
таблица:        

Катедра (брой преподаватели 
на ОТД + гост-преподаватели) 

Брой часове за учебната 
година в ПМФ (в упр.) 

Брой часове в други 
факултети и ВУ (упр.) 

ОБЩО  
(в упр.) 

Информатика   (17 + 6) 7191 3030 10221 
Математика      (7 + 4) 2538 580 3118 
Химия               (12 + 5) 5592 45 5637  
Физика              (7) 2509 18 2527 
ГЕООС             (15 + 5) 6085 33 6118 
ОБЩО             (58 + 20) 23915 3706 27621 
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По програма ЕРАЗЪМ+ и други програми през 2017/2018 г. са осъществени 
следните мобилности на преподаватели и студенти/докторанти от ПМФ: 

 

Преподаватели (изходяща мобилност) 
 

 доц. д-р Митко Стоев (катедра Химия) – West Pomeranian University of Technology, 
Szczecin, Poland. 

 доц. д-р Илинка Димитрова (катедра Математика) – Университет в Потсдам, 
Германия, 27.05.2018 – 02.06.2018 г. 

 доц. д-р Ралица Станоева (катедра Физика) – Обединен институт за ядрени 
изследвания – ОИЯИ, гр. Дубна, Руска Федерация, 02–07.09.2018 г. 

 доц. д-р Елена Каращранова (катедра Информатика) – Macedonia Ss. Cyril and 
Methodius University in Skopje, Faculty for Computer Sciences and Engineering, 
28.05.2018–01.06.2018 г., Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за 
граждани“, КД103 - Мобилност между Програмни държави. 

 гл. ас. д-р Надежда Борисова (катедра Информатика) – Macedonia Ss. Cyril and 
Methodius University in Skopje, Faculty for Computer Sciences and Engineering, 
28.05.2018–01.06.2018 г., Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за 
граждани“, КД103 - Мобилност между Програмни държави. 

 

Студенти и докторанти (изходяща мобилност) 
 

 студент Николай Лазаров, специалност „Медицинска химия“, 4 курс (катедра 
Химия) – Карлов университет, Прага, Чехия.  

 студент Христомир Добрев (катедра Математика) – Нов университет на Лисабон, 
Португалия, зимен семестър на 2018/2019 учебна година. 

 
      През 2017/2018 г. активни договори на ПМФ по програма ЕРАЗЪМ+ и други 
програми са със следните университети: 

o Университет в Рен, Франция, 
o Университет в Потсдам, Германия, 
o Карлов университет в Прага, Чехия, 
o Университет в Любляна, Словения, 
o Трансилвански университет в Брашов, Румъния, 
o Университет „Бабеш–Бойяи“ в Клуж-Напока, Румъния, 
o Западнопомерански технически университет в Шчечин, Полша, 
o Университет „Кардинал Стефан“ във Варшава, Полша, 
o Нов университет на Лисабон, Португалия, 
o Университет в Афион, Турция, 
o Университет „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Македония. 

 

       Анализът на дейностите по програма ЕРАЗЪМ+ и други програми за пореден път 
показва сравнително слаба мобилност и други дейности на преподаватели и студенти.    
 
       На 8-9.11.2018 г. бе проведен поредният Одит на Природо-математически 
факултет. В подготвените от отдел „Оценяване и поддържане на качеството“ 
документи – „Доклад от вътрешен одит“ и „Карта за коригиращи действия“ са 
представени основните констатации и действията, които трябва да се предприемат за 
отстраняване на някои слабости в дейността на Факултета.  
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      II. Научно-изследователска дейност и международно сътрудничество.        

      Научно-изследователската дейност на катедрите в ПМФ се осъществява съответно 
в следните основни направления:  
 

Катедра Математика 
 Математически анализ 
 Математическо моделиране и приложения на математиката 
 Дискретна математика и приложения 
 Висша алгебра 
 Методика на обучението по математика. 

 

Катедра Информатика 
 Бази от данни 
 Математическа логика и теоретични основи на информатиката 
 Дискретна математика и приложения 
 Биоинформатика и математическо моделиране в биологията 
 Изследване на операциите 
 Математическо оптимиране 
 Изчислителна математика 
 Стохастични модели 
 Информационни технологии  
 Методика на обучението по информатика и информационни технологии 
 Електронно обучение и др.        

Катедра ГЕООС 
 Природна география 
 Социално-икономическа география 
 География на населението и селищата 
 Биоразнообразие 
 Опазване на екосистемите (въздух, вода, почви) 
 Мониторинг 
 Управление на отпадъците. 

 

Катедра Химия 
 Неорганична химия 
 Органична химия 
 Аналитична химия 
 Биохимия 
 Нови енергийни източници 
 Методика на обучението по химия. 

 

Катедра Физика 
 Физика на вълнови процеси 
 Физика на кондензираната материя 
 Физика на околната среда 
 Взаимодействия на космичното лъчение 
 Физика на ядрото 
 Методика на обучението по физика. 

     
 
    Публикационната активност на преподавателите от съответните катедри, изразена 
в количествени показатели и по видове публикации, съобразно представената от 
катедрите информация, е изразена в следната таблица: 
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Катедра Публикации (брой) Книги и 
учебни 
пособия в 
България 

Книги и 
учебни 
пособия в 
чужбина 

ОБЩО 
Чуждест-
ранни 
списания 

Чуждестран-
ни научни 
форуми 

Българ-
ски спи-
сания 

Български 
научни 
форуми 

Информатика 32 8 4 10 10 - 64 
Математика 4 1 5 2 3 1 16 
Химия 21 4 20 3 - - 48 
Физика 5 - 6 - - - 11 
ГЕООС 3 - 14 6 18 - 41 
ОБЩО 65 13 49 21 31 1 180          

        Катедра Химия има подадени 2 заявления за патент съответно от доц. д-р 
Иванка Станкова и д-р Кирил Чучков, и доц. д-р Иванка Станкова и ас. д-р 
Радослав Чайров.         

       През периода 2017/2018 г. са забелязани цитирания на публикации на 
преподаватели от катедрите на ПМФ (независимо от годината на публикуване на 
цитираната работа) както следва: 
       Катедра Информатика – 112 цитирания 
       Катедра Математика – 19 цитирания 
       Катедра Химия – 229 цитирания 
       Катедра ГЕООС – 41 цитирания 
       Катедра Физика – 3 цитирания 
ОБЩО: 404 цитирания        

В ПМФ функционират следните научно-изследователски лаборатории и центрове:  
 Научно-изследователска лаборатория по химия на природните вещества, 

ръководител доц. д-р Иванка Станкова,  
 Научно-изследователска лаборатория по електронно обучение, ръководител доц. 

д-р Даниела Дурева,  
 Слънчев енергиен център, ръководител доц. д-р Митко Стоев, 
 Лаборатория по дидактика, психология и управление на висшето образование 

(съвместно с други факултети), ръководител проф. д-р Илия Гюдженов,  
 Център за съвременни биоинформатични изследвания (съвместно с други 

факултети), ръководител проф. д-р Петър Миланов. 
 

      През отчетния период 2017/2018 г. преподаватели, докторанти и студенти от ПМФ 
са участвали в редица научно-изследователски проекти – по Наредба за условията и 
реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от 
държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища 
научна или художественотворческа дейност на МОН от 2016 г., към Фонд „Научни 
изследвания“ на МОН, международни проекти и др.: 
 

Проекти, финансирани по линия на национални фондове и програми 
 Националната пътна карта за научна инфраструктура „СЪХРАНЕНИЕ НА 

ЕНЕРГИЯ И ВОДОРОДНА ЕНЕРГЕТИКА“, 2018 – 2023 г., партньори: Институт 
по електрохимия и енергийни системи “Акад. Евгени Будевски“ – БАН (Водеща 
организация), Единен център за иновации на БАН , Институт по полимери – БАН , 
Институт по обща и неорганична химия – БАН, Централна лаборатория  по 
слънчева енергия и нови енергийни източници – БАН, Химикотехнологичен и 
металургичен университет – Център по водородни технологии, Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски” – Лаборатория по биоелектрохимия, Институт 
по инженерна химия – БАН, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 
Иновационен център за екоенергийни технологии – проф. д-р Марио Митов.   
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 № 80.10-36/19.04.2017 г.: „Класификация на руралните (селските) райони в 
Югозападния район“, ръководител гл. ас. д-р П. Патарчанов, СУ „Св. Климент 
Охридски“, член на екипа доц. д-р Емилия Патарчанова. 

 

Проекти по международни програми 
 № 573897-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA2-CBHE-JP: „Licence, Master professionnels en 

formation ouverte et a distance pour le developpement du tourisme durable en Chine, au 
Vietnam et au Kirghizstan" (LMPT), програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – 
„Изграждане на капацитет", период на изпълнение 15.10.2016-14.10.2019 г., 
участници проф. д-р Петър Миланов, проф. д-р Борислав Юруков. 

 № 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP: „Licence, Master professionnels pour 
le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux 
informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam" (LMPI),  
програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Изграждане на капацитет", период на 
изпълнение 15.10.2016-14.10.2019 г., участници:  проф. д-р Петър Миланов, проф. 
д-р Борислав Юруков. 

 № 2016-MK01-KA201-021659: „MATHDebate - the Voice of students – Searching 
Excellence in Math Education through Increasing the Motivation for Learning", 
програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства", период на 
изпълнение 01.12.2016-30.11.2018 г., участници:  проф. д-р Петър Миланов, проф. 
д-р Борислав Юруков. 

 № 2015-1-DE01-KA203-002175: „SUCCESS4ALL – E-course on entrepreneurship skill 
- an inclusive education approach", програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – 
„Стратегически партньорства", период на изпълнение 01.09.2016-28.02.2019 г., 
участници проф. д-р Петър Миланов, проф. д-р Борислав Юруков. 

 “Game Based Learning for Algorithmic Thinking”, ERASMUS+, K201, 2017-2019, 
координатор за ЮЗУ „Неофит Рилски“ – доц. д-р Даниела Тупарова. 

  „Европейска инфраструктура за дългосрочни екосистемни и социоекологични 
изследвания“ (ЕLTER European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research 
Infrastructure), Horzont H2020, 01.10.2015 г. – 31.12.2019 г., expert superficial waters – 
катедра ГЕООС. 

 „СОЛТА НА ЖИВОТА”, Спешни мерки за възстановяване и дългосрочно опазване 
на крайбрежната лагуна Атанасовско езеро”, ПрограмаLIFE+ на Европейския съюз,  
01.04.2013 г. – 30.11.2018 г., ключов експерт по макрозообентос – катедра ГЕООС. 

 „ФАЗА-БЕККЕРЕЛЬ“, януари 2012 г. – понастоящем, участник в екипа доц. д-р 
Ралица Станоева. 

  „Диссоциация релятивистских ядер в ядерной эмульсии“, разработен в рамките на 
„Программы сотрудничества ОИЯИ – Болгария в 2017“, 01.01.2017 – 31.12.2018 г., 
ръководител от страна на България доц. д-р Ралица Станоева, участници в екипа: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, доц. д-р Любен Михов, доц. д-р Радост 
Василева, гл. ас. д-р Гергана Калпачка. 

 „Изучение нуклонной кластеризации легких ядер“, разработен в рамките на 
„Программы сотрудничества ОИЯИ – Болгария в 2018“, 01.01.2018 – 31.12.2018 г., 
ръководител от страна на България доц. д-р Ралица Станоева, участници в екипа: 
проф. д-р инж. Пламен Граматиков, доц. д-р Л. Михов, доц. д-р Радост Василева, 
доц. д-р Ралица Станоева, гл. ас. д-р Гергана Калпачка. 

 Codin4Girls - програма Erasmus+, KA201. 
 „Promotion and development of YMC(H)A-Youth Mobilization-Culture Heritage and 

Athletic Valorization (PROMO - YMC(H)A)“. The Cooperation Programme INTERREG 
V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" . B2.6c.03 (22.09.2017 -22.09.2019). 
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 „Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive 
Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of 
the Social Economy and Social Innovation“, Cooperation Programme Interreg V-A 
„Greece-Bulgaria 2014-2020“. 

 № B2.6d.08: „Reinforcing Protected Areas Capacity through and Innovative 
Methodology for Sustainability – BIO2CARE“, програма за Европейско териториално 
сътрудничество INTERREG V-A „Greece – Bulgaria 2014-2020“/ ИНТЕРРЕГ V-A 
„Гърция – България 2014-2020”.   

Проекти към Фонд „Научни изследвания“ 
 ДН-02/3/2016: „Моделиране на волевите сакадични движения на очите при вземане 

на решения“, ръководител доц. д-р Петя Копринкова-Христова, базова организация 
Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН, партньорска 
организация Институт по невробиология при БАН, бюджет 120 000 лв., срок за 
изпълнение 13.12.2016 – 13.12.2019 г. Участници в екипа: гл. ас. д-р Радослава 
Кралева, гл. ас. д-р Велин Кралев. 

 I-02/16/2014: „Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и 
предсказване на биологична активност“. 

 E02/15/2014: „Нови горивни клетки, базирани на химични и микробни процеси“, 
2015- 2018 г., партньорски организации: Институт по инженерна химия – БАН, 
Институт по електрохимия и енергийни системи “Акад. Евгени Будевски“ – БАН , 
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – проф. д-р Марио Митов. 

 ДН-05/10 „Педагогически и технологически аспекти на образователните и 
компютърни игри“,  19.12.2016 – 19.12.2019 г., ръководител доц. д-р Даниела 
Тупарова, участник в екипа доц. д-р Костадин Самарджиев, бюджет 53000 лв. 

 „Иновативни ядрени методи за изследвания във физиката“, 05.12.2016 – 04.12.2018 
г., ръководител доц. д-р Димитър Тонев (ИЯИЯЕ-БАН), участник в екипа доц. д-р 
Ралица Станоева. 

 Н18/52/2017: „Нелинейно взаимодействие и поляризационни ефекти на свръх-къси 
лазерни импулси в диелектрични среди“, 01.12.2017 – 30.11.2020 г., участник в 
екипа доц. д-р Любен Михов. 

 И02/70 „Информационна система за интегрирана оценка на риска от природни 
бедствия“, 2015-2017 г., ръководител проф. д-р Димитър Велев (УНСС), участници 
в екипа – членове на катедра ГЕООС. 

 

Проекти по Наредбата на МОН от 2016 г.: 
Инфраструктурни проекти (група А): 

 RP-A13/17 „Изследване на съвременния високопланински климат на балканите чрез 
наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост“, I част, 
ръководител доц. д-р Емил Гачев. 

 RP-A4/18 „Изследване на съвременния високопланински климат на балканите чрез 
наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост“, II част, 
ръководител доц. д-р Емил Гачев. 

 RP-A18/17 „Иновационни уеб-базирани и базирани на знания системи и 
приложения“, ръководител доц. д-р Елена Каращранова. 

 RP-A10/18 „Управлението на знания като инструмент за иновации и устойчив 
напредък при дистанционното обучение“, ръководител доц. д-р Елена 
Каращранова. 

 RP-A11/18 „Създаване на партньорска научна мрежа в областта на медицинската 
химия – синтез на мемантинови аналози с очаквано невропротективно, 
противовирусно, антиоксидантно и глюкозидазно-инхибиторно действие“, 
ръководител доц. д-р Иванка Станкова. 
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Проекти на основните звена (група Б): 
 RP-B2/18 „Математическо моделиране и физико-химични изследвания на 

биологично активни вещества и компоненти на околната среда“, ръководител доц. 
д-р Михаил Колев. 

 

Продължава работата по научно-изследователски проекти, стартирали през 
предходен отчетен период, включително проект BG05M2OP001-2.002-0001 
„Студентски практики – Фаза 1“, финансиран от ЕС, 23.09.2016 г. – 2019 г. 
    
III. Развитие на академичния състав. 
       Към настоящия момент ПМФ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ разполага с 58 
преподаватели на основен трудов договор, които съобразно академичната длъжност 
и степен са разпределени по следния начин: 

 професор д.н. – 1  
 професор д-р – 4  
 доцент д.н. – 2  
 доцент д-р – 28 
 главен асистент д-р – 15  
 асистент д-р – 6  
 асистент – 2, 

както и с 20 гост-преподаватели.        

      През 2017/2018 г. до настоящия момент са заети академични длъжности от 
следните преподаватели в област на висше образование 4. „Природни науки, 
математика и информатика”: 
 професор – Борислав Петров Юруков, професионално направление 4.6. 

„Информатика и компютърни науки“ (Математически модели и алгоритми в 
компютърната биология). 

 главен асистент – Галина Венциславова Безинска, професионално направление 
4.4. „Науки за земята“. 

 главен асистент – Александър Николов Пулев, професионално направление 4.4. 
„Науки за земята“. 

 асистент доктор – Радослав Людмилов Чайров, професионално направление 4.2. 
„Химически науки“. 

 асистент доктор – Мирослав Алексиев Иванов, професионално направление 4.4. 
„Науки за земята“. 

 

      През 2017/2018 г. са обучавани редовни докторанти и докторанти на 
самостоятелна подготовка както следва: 
 

Катедра Информатика 
(11 редовни докторанти и 3 докторанти на самостоятелна подготовка) 

 

 Гергана Любомирова Королеова – редовен докторант по Изследване на операциите, 
тема „Оптимизация при 3D моделиране на силови параметри в биомеханиката“, 
научни ръководители проф. д-р Невена Пенчева и доц. д-р Стефан Стефанов, 
период на обучение 01.02.2014 – 31.01.2018 г.  

 Григор Кирилов Илиев – докторант на самостоятелна подготовка по Информатика, 
тема „Моделиране на отношения между музикални елементи чрез семантични 
мрежи“, научни ръководители проф. д-р Борислав Юруков и доц. д-р Стефан 
Стефанов, период на обучение 25.11.2014 – 24.11.2018 г. 

 Мария Славчева Палаханова – докторант на самостоятелна подготовка по 
Информатика, тема „Задачи и визуализации в обучението по програмиране“, 
научен ръководител доц. д-р Димитър Ковачев, период на обучение 12.06.2015 – 
11.06.2018 г. 
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 Михаил Тодоров Иванов – редовен докторант по Информатика, тема „Приложение 
на облачни технологии“, научен ръководител проф. дмн Петър Бойваленков, 
период на обучение 10.07.2015 – 09.07.2018 г. 

 Вилхелм Карл Андреас Лиезер (Германия) – редовен докторант по Информатика, 
обучение на английски език, тема „Analysis and Research of Static Behavior of Stone 
Masonry by Methods of Pattern Recognition“, научен ръководител проф. д-р Нина 
Синягина, период на обучение 16.01.2017 – 15.01.2020 г. 

 Владимир Георгиев Владимиров – редовен докторант по Информатика, тема 
„Интелигентен анализ на данни и приложения“, научни ръководители проф. д-р 
Петър Миланов и доц. д-р Елена Каращранова, период на обучение 06.04.2017 – 
05.04.2020 г.  

 Антониос Василиос Траудас – редовен докторант по Информатика, тема 
„Евристични алгоритми за оптимизация и приложения“, научен ръководител проф. 
д-р Никола Янев, период на обучение 15.03.2017 – 14.03.2020 г. 

 Николаус Евтимиоус Цитурас – редовен докторант по Информатика, тема „Digital 
game based learning in vocational schools”, научен ръководител доц. д-р Даниела 
Тупарова, период на обучение 03.07.2017 – 02.07.2020 г. 

 Мария Христос Бици – редовен докторант по Информатика, тема „Осигуряване на 
защита на компютърна и мрежова информация в гръцката публична администрация 
с използване на технологии state-of-the-art“ (Maria Mptisi – “Improving the security of 
information and network in Greek Public Administration using state-of-the-art 
technologies”), научен ръководител проф. д-р Нина Синягина, период на обучение 
09.05.2018 – 08.05.2021 г. 

 Илияс Павлос Солакис – редовен докторант по Информатика, тема „Уеб-базирани 
GIS системи“, научен ръководител доц. д-р Ирена Атанасова, период на обучение 
09.05.2018 – 08.05.2021 г. 

 Михаил Багдасаров – докторант на самостоятелна подготовка по Информатика, 
тема „Влияние на демографските характеристики върху отношението на учениците 
от Израел към електронното обучение“ (Mikhael Bagdasarov – “The effect of 
demographic variables among high school students in Israel on their attitudes to E-
learning), научен ръководител доц. д-р Елена Каращранова, период на обучение 
10.05.2018 – 09.05.2021 г.  

 Александар Голубчов Стоименовски – редовен докторант по Информатика, тема 
„Мобилни и облачни изчисления за глобално извличане на данни“, научен 
ръководител доц. д-р Ирена Атанасова, период на обучение 16.01.2018–15.01.2021 
г. 

 Мария Николова Георгиева – редовен докторант по Изследване на операциите, 
тема „Математически модели и алгоритми в икономиката и финансите“, научен 
ръководител доц. д-р Стефан Стефанов, научен консултант проф. д-р Петър 
Миланов, период на обучение 16.01.2018 – 15.01.2021 г. 

 Росица Николаева Георгиева – редовен докторант по Методика на обучението по 
информатика и информационни технологии, тема „Игрово базирано обучение за 
развитие на алгоритмично мислене в училищното образование“, научен 
ръководител доц. д-р Даниела Тупарова, период на обучение 20.06.2018 – 
19.06.2021 г. 

Катедра Математика 
(8 редовни докторанти) 

 

 Емилия Величкова Николова – редовен докторант по Методика на обучението по 
математика и информатика, тема „Интегративен подход в обучението по 
информатика“, научен ръководител доц. д-р Даниела Дурева, период на обучение 
07.10.2015 – 06.10.2018 г. 
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 Анелия Георгиева Урумова – редовен докторант по Математическо моделиране и 
приложение на математиката, тема „Математически модели на изследване на 
основните компоненти на околната среда“, научен ръководител доц. д-р Михаил 
Колев, период на обучение 13.01.2016 – 12.01.2019 г. 

 Ивета Ангелова Николова – редовен докторант по Математическо моделиране и 
приложение на математиката, тема „Създаване и усъвършенстване на 
математически модели, описващи автоимунни заболявания“, научен ръководител 
доц. д-р Михаил Колев, период на обучение 09.01.2017 – 08.01.2020 г. 

 Анастасия Николаус Георгиаду – редовен докторант по Методика на обучението по 
математика, тема „Обучението по вероятности и статистика в средното училище“, 
научен ръководител доц. д-р Елена Каращранова, период на обучение 22.05.2017 – 
21.05.2020 г. 

 Ирина Добрева Наскинова – редовен докторант по Математическо моделиране и 
приложение на математиката, тема „Създаване, усъвършенстване и изследване на 
математически и компютърни модели на изменчивост на чувствителността на 
микроорганизмите към антибиотици и химиотерапевтици“, научен ръководител 
доц. д-р Михаил Колев, период на обучение 08.01.2018 – 07.01.2021 г. 

 Костадин Тодоров Петлешков – редовен докторант по Методика на обучението по 
математика, тема „Използване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки за 
повишаване ефективността на обучението по математика“, научен ръководител 
проф. д-р Илия Гюдженов, период на обучение 08.01.2018 – 07.01.2021 г. 

 Румяна Александрова Янчева – редовен докторант по Алгебра, тема „Пораждащи 
множества и ранг на полугрупи от преобразувания“, научен ръководител доц. д-р 
Илинка Димитрова, период на обучение 08.01.2018 – 07.01.2021 г. 

 Цветелина Николаева Петрова – редовен докторант по Математически анализ, тема 
„Квази-Монте Карло интегриране в хибридни Коробови и Соболеви пространства“, 
научен ръководител доц. д-р Васил Грозданов, период на обучение 08.01.2018 – 
07.01.2021 г. 

 

Катедра Химия 
(2 редовни докторанти и 1 докторант на самостоятелна подготовка) 

 

 Иво Олег Бърдаров – редовен докторант по Неорганична химия (електрокатализа), 
тема „Седиментни горивни елементи – автономно захранващи се системи за 
екологичен мониторинг“, научен ръководител проф. д-р Марио Митов, научен 
консултант д.н. Йолина Хубенова, период на обучение 02.02.2015 – 01.02.2018 г. 

 Димка Стойчева Иванова – докторант на самостоятелна подготовка  по 
Неорганична химия,  тема „Принципи и подходи за осигуряване метрологично 
проследими и надеждни резултати от измервания – метрология в областта на 
химичните измервания“, научен ръководител доц. д-р Петко Манджуков, период на 
обучение 20.05.2015 – 19.05.2018 г. 

 Стела Николаева Иванова – редовен докторант по Неорганична химия, тема 
„Методи на оценка на неопределеността, дължаща се на пробовземането при 
анализ“, научен ръководител доц. д-р Петко Манджуков, период на обучение 
20.06.2018 – 19.06.2021 г. 

Катедра ГЕООС 
(15 редовни докторанти) 

 

 Гергана Йорданова Николова – редовен докторант по Икономическа и социална 
география, тема „Приоритети в локалното развитие на общините в източната част 
на Кюстендилска област“, научен ръководител доц. д-р Емилия Патарчанова, 
период на обучение 02.02.2015 – 01.02.2018 г. 
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 Невена Георгиева Малакова – редовен докторант по Екология и опазване на 
околната среда, тема „Разнообразие и разпространение на херпетофауната в 
защитена зона Орановски пролом – Лешко“, научен ръководител доц. д-р Лидия 
Сакелариева, период на обучение 02.02.2015 – 01.02.2018 г. 

 Николинка Крумова Атанасова – редовен докторант по Екология и опазване на 
околната среда, тема „Клъстърен подход при управление на отпадъците от общини 
в Благоевградска област“, научен ръководител доц. д-р Стефка Цекова, период на 
обучение 02.02.2015 – 01.02.2018 г. 

 Светослав Георгиев Николов – редовен докторант по Природна география, тема 
„Екосистемни услуги в българската част на Влахина“, научен ръководител доц. д-р 
Иван Дреновски, период на обучение 02.02.2015 – 01.02.2018 г. 

 Росен Георгиев Илиев – редовен докторант по Природна география, тема „Родопска 
морфотектоника и връзката й с регионалната сеизмична опасност“, научен 
ръководител доц. д-р Красимир Стоянов, научен консултант доц. д-р Иван 
Дреновски, период на обучение 02.02.2015 – 01.02.2018 г. 

 Мирослав Алексиев Иванов – редовен докторант по Природна география, тема 
„Неоген-кватернерна еволюция на релефа в поречието на Средна Струма, в 
участъка между Скринския и Орановския пролом“, научен ръководител доц. д-р 
Красимир Стоянов, период на обучение 02.02.2015 – 01.02.2018 г. 

 Красимир Валентинов Видев – редовен докторант по Картография и тематично 
картографиране, тема „Разширяване функционалните възможности на ArcGIS за 
целите на картографията“, научен ръководител доц. д-р Пенка Кастрева, период на 
обучение 10.07.2015 – 09.07.2018 г. 

 Пламен Миланов Стоянов – редовен докторант по Икономическа и социална 
география, тема „Възможности за развитие на креативната индустрия в 
северозападната част на Софийска област“, научен ръководител проф. д-р Мария 
Шишманова, период на обучение 10.07.2015 – 09.07.2018 г.  

 Илия Пламенов Митков – редовен докторант по Природна география, тема 
„Изследване на природната динамика в карстовите терени на Пирин и Славянка“, 
научен ръководител доц. д-р Емил Гачев, период на обучение 13.01.2016 – 
12.01.2019 г. 

 Росен Райчов Янев – редовен докторант по Икономическа и социална география, 
тема „Изследване устойчивостта на регионалното развитие на област Благоевград“, 
научен ръководител проф. д-р Мария Шишманова, период на обучение 13.01.2016 – 
12.01.2019 г. 

 Хрисула Григориос Гатзелаки – редовен докторант по Екология и опазване на 
околната среда, тема “Ecological assessment of agricultural practices in Republic of 
Greece”, научен ръководител доц. д-р Бойко Колев, период на обучение 15.06.2016 
– 14.06.2019 г. 

 Георги Николов Манолев – редовен докторант по Екология и опазване на околната 
среда, тема „Влечугите (Reptilia) в българския участък на водосбора на река 
Места“, научен ръководител доц. д-р Лидия Сакелариева, период на обучение 
19.12.2017 – 18.12.2020 г. 

 Калин Емилов Маешки – редовен докторант по Икономическа и социална 
география, тема „Социално-икономическо развитие на планинските райони в 
Благоевградска област“, научен ръководител доц. д-р Емилия Патарчанова, период 
на обучение 08.01.2018 – 07.01.2021 г. 

 Лилия Валериева Филипова – редовен докторант по Екология и опазване на 
околната среда, тема „Батрахофауната (Amphibia) в българския участък на 
водосбора на река Места“, научен ръководител доц. д-р Емилия Варадинова, 
период на обучение 08.01.2018 – 07.01.2021 г. 
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 Марин Антониев Смилянов – редовен докторант по Екология и опазване на 
околната среда, тема „Определяне на екологичното състояние/потенциал на стоящи 
водни тела въз основа на биологичен елемент за качество макрозообентос“, научен 
ръководител доц. д-р Емилия Варадинова, период на обучение 20.06.2018 – 
19.06.2021 г. 

 

 

      През отчетния период са защитени следните дисертационни трудове: 
Катедра Химия 

 Бойка Миладинова Стойкова – „Нови производни на антимикробиални агенти“, 
12.09.2017 г., научен ръководител гл. ас. д-р Мая Чочкова, научен консултант проф. 
дхн Ценка Милкова. 

 Радослав Людмилов Чайров – „Синтез, анализ и пречистване чрез HPLC на 
производни на противовирусни препарати“, 26.10.2017 г., научен ръководител доц. 
д-р Иванка Станкова, научен консултант доц. д-р Данчо Даналев. 

 Димка Стойчева Иванова – „Принципи и подходи за осигуряване метрологично 
проследими и надеждни резултати от измервания – метрология в областта на 
химичните измервания“, 26.10.2017 г., научен ръководител доц. д-р Петко 
Манджуков. 

 Магдалена Евгениева Шекерлийска – „Учебните проекти в обучението по химия и 
опазване на околната среда“, 16.02.2018 г., научен ръководител доц. д-р Величка 
Димитрова.   

Катедра ГЕООС 
 Росен Георгиев Илиев – „Родопска морфотектоника и връзката й регионалната 

сеизмична опасност“, 26.06.2018 г., научен ръководител доц. д-р Красимир 
Стоянов, научен консултант доц. д-р Иван Дреновски. 

 Невена Георгиева Малакова – „Разнообразие и разпространение на херпетофауната 
в защитената зона Орановски прелом – Лешко“, 31.08.2018 г., научен ръководител 
доц. д-р Лидия Сакелариева. 

 Мирослав Алексиев Иванов – „Неоген-кватернерно развитие на релефа в поречието 
на средна Струма, между Скрински и Орановски пролом“, 31.08.2018 г., научен 
ръководител доц. д-р Красимир Стоянов. 

 

Катедра Информатика 
 Методи Георгиев Трайков – „Математически модели и алгоритми за предсказване 

на пространствената структура на протеини“, 11.09.2017 г., научен ръководител 
проф. д-р Петър Миланов. 

 Абдулрахман Ахмед Али Мохамед – „Технологичен модел за приложение на 
мобилно обучение в Република Йемен“, 20.10.2017 г., научен ръководител доц. д-р 
Георги Тупаров. 

Катедра Математика 
 Елена Александрова Радованова – „Методически и лингвистични проблеми и техни 

решения при обучението по математика на немски език в българските висши 
училища“, 12.02.2018 г., научен ръководител проф. дпн Сава Гроздев, научен 
консултант доц. д-р Елена Върбанова (ТУ-София).  

 Мая Златанова Стоянова – „Приложение на информационните технологии в 
обучението по математика в гимназиалната степен на средното училище“, 
02.06.2018 г., научни ръководители доц. д-р Костадин Самарджиев и доц. д-р 
Даниела Дурева. 
 

Все още има какво да се желае по отношение на изпълнението на 
административните задължения на докторантите – регулярно представяне в 
необходимите срокове на годишните отчети, а за редовните докторанти – и на 
тримесечните отчети и други.  
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IV. Материална база, финансово състояние, информационно осигуряване.        

      През периода 2017/2018 г. в ПМФ продължи закупуването на компютърна и друга 
техника и пособия, необходими за учебния процес и научно-изследователската 
дейност. 
      Във финансово отношение Факултетът има определени трудности, които се дължат 
както на обективни фактори (малък брой студенти в природо-математическите 
специалности, редуциращи коефициенти на държавната субсидия в някои от 
професионалните направления и др.), така и на субективни фактори. Необходима е по-
активна работа не само на факултетното ръководство, но и на целия състав на ПМФ по 
привличане на студенти, проектна и други дейности.  
      От 2016/2017 учебна година в ПМФ със съдействието на Дирекция 
„Комуникационно и техническо обслужване“ е въведена информационна система за 
регистрация на документооборота (входяща и изходяща кореспонденция) към други 
основни звена на Университета, към Ректората и към други институции.  
      На страницата на ПМФ в Интернет-сайта на ЮЗУ „Неофит Рилски“ е достъпна 
информация на български и английски език в разделите:  

 Деканат 
 Катедри 
 Образователни програми  
 Администрация  
 Факултетен съвет (мандат 2015-2019) 
 Състав на факултета 
 Отговорници на курсове по специалности, в които се обучават чуждестранни 

студенти 
 Курсови ръководители и отговорници по специалности 
 Стратегия за развитие 
 Годишен отчет 
 Международно сътрудничество и научно-изследователска дейност  
 Защитени дипломни работи и дипломни проекти към катедра Информатика  
 Международна конференция FMNS, 
 25-годишнина на ПМФ 
 Друга информация.  
 

 В раздел „Катедри“ е включена подробна информация за състава на катедрите, 
извършваното от тях обучение, научно-изследователската дейност в тях и др. 
      Закупуването на професионална литература (книги и периодични издания) за 
Университетската библиотека се извършва на основата на предложения от звената 
(катедрите) и основното звено (ПМФ). 
      На основата на абонамент, извършен от МОН, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и в частност 
ПМФ има възможност за ползване на информация от международните бази от данни 
Web of Science, Science Direct, Scopus, EBSCO, ProQuest и др.  
 
 
Декември 2018 г. 
Благоевград 


