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АКАДАКАД. . АНГЕЛАНГЕЛ БАЛЕВСКИБАЛЕВСКИ
(1910(1910--1997).1997).
УченУчен, , инженеринженер, , общественикобщественик, , 
хуманистхуманист, , създателсъздател нана
материалознаниетоматериалознанието ии
технологиятатехнологията нана металитеметалите вв
БългарияБългария,  ,  авторавтор нана широкошироко
разпространенияразпространения катокато науканаука ии
практикапрактика методметод заза леенелеене ии
противоналяганепротивоналягане, , известенизвестен вв
светасвета катокато методътметодът „„БалевскиБалевски
-- ДимовДимов””,, защитензащитен сс наднад 100 100 
авторскиавторски свидетелствасвидетелства ии
патентипатенти. . ДългогодишенДългогодишен
председателпредседател нана БАНБАН..
АвторАвтор нана книгикниги сс анекдотианекдоти, , 
афоризмиафоризми, , стиховестихове..



АКАДАКАД. . РУМЕНРУМЕН ЦАНЕВЦАНЕВ..
ОснователОсновател ии дългогодишендългогодишен директордиректор
нана ИнститутаИнститута попо молекулярнамолекулярна
биологиябиология къмкъм БАНБАН, , членчлен нана Academia Academia 
EuropEuropааeeаа ((ЛондонЛондон) ) ии нана редицаредица
международнимеждународни организацииорганизации, , ученучен --
генетикгенетик, , сс многомного приносиприноси вв
изследванетоизследването нана структуратаструктурата нана
генетичниягенетичния апаратапарат, , вв „„разкриванеторазкриването
нана езикаезика нана природатаприродата”” -- ДНКДНК. . РоденРоден
вв семействотосемейството нана литераторилитератори, , 
отраноотрано проявявапроявява ии литературнилитературни
интересиинтереси. . АвторАвтор нана наднад 200 200 научнинаучни
трудатруда вв областтаобластта нана цитохимиятацитохимията ии
биохимиятабиохимията нана нуклеиновитенуклеиновите
киселиникиселини, , дведве книгикниги съссъс стиховестихове; ; 
добърдобър преводачпреводач -- наскоронаскоро излезеизлезе
преводътпреводът муму нана „„ФаустФауст”” отот ГьотеГьоте..



ПРОФПРОФ. . ДД--РР ИВАНИВАН ПЕНЕВПЕНЕВ, , 
ДМНДМН
ЛекарЛекар -- гинекологгинеколог, , работилработил вв
„„МайчинМайчин домдом”” -- СофияСофия. . ИмаИма
отпечатаниотпечатани наднад 100 100 научнинаучни
трудатруда. . ПишеПише стиховестихове отот
младежкитемладежките годинигодини, , ноно нене ее
публикувалпубликувал. . ПърватаПървата сиси
стихосбиркастихосбирка -- „„НямамНямам
завещаниезавещание””, , издаваиздава презпрез
2005 2005 гг. . СледСлед неянея излизатизлизат
стихосбирскитестихосбирските муму „„НеНе, , нене
бешебеше илюзияилюзия”” (2005), (2005), „„НебеНебе
вв рамкарамка”” (2005) (2005) ии „„ИИ всевсе пакпак. . 
ПосвещенияПосвещения”” (2006).(2006).



СТСТ..НН..СС. . ІІ СТСТ. . ДХНДХН
АЛЕКСАНДЪРАЛЕКСАНДЪР МИЛЧЕВМИЛЧЕВ
Работи в Институт по физикохимия
към БАН. Автор на около 90 
публикации в наши и чужди научни
списания и на две книги.
Научни интереси:  кристален
растеж, електрокристализация.
Хоби - художествена литература, 
класическа музика.
Съставител със ст.н.с. І ст. дхн
Стоян Стоянов на книгата
„Академик Ростислав Каишев. 
Живот, посеветен на науката”.
Акад. изд. „Проф. М. Дринов”. 2003.

Семейство Милчеви, 2003 г.



ДОЦДОЦ. . ДД--РР. . ИНЖИНЖ. . ЛИДИЯЛИДИЯ
ЙОРДАНОВАЙОРДАНОВА
РаботиРаботи въввъв ФакултетаФакултета попо
комуникационнакомуникационна техникатехника ии
технологиитехнологии нана ТУТУ--СофияСофия. . 
РъководителРъководител нана „„ЦентъраЦентъра попо
широколентовишироколентови комуникациикомуникации ии
кабелнакабелна телевизиятелевизия”” нана ТУТУ--СофияСофия --
СофияСофия..
АвторАвтор нана повечеповече отот 90 90 научнинаучни
публикациипубликации, , отот коитокоито осемосем книгикниги ии
наднад 20 20 внедренивнедрени научнонаучно--приложниприложни
разработкиразработки. . ЗлатенЗлатен медалмедал нана
МеждународнияМеждународния ПловдискиПловдиски панаирпанаир
(1993) (1993) ии годишнигодишни наградинагради нана
издателствоиздателство ““СиелаСиела”” заза авторскиавторски
приноспринос (1999 (1999 ии 20002000 гг.) .) 
ПрофесионаленПрофесионален цигуларцигулар. . ХобиХоби: : 
музикамузика ии изобразителноизобразително изкуствоизкуство..



СТСТ..НН..СС. . ДФНДФН ИСКРАИСКРА
АРСЕНОВААРСЕНОВА
ОтОт аспирантуратааспирантурата тата додо сегасега
работиработи всевсе вв ЦентъраЦентъра попо
наукознаниенаукознание къмкъм БАНБАН..
ИнтересиИнтереси -- наукознаниенаукознание, , научнанаучна
информацияинформация, , наученнаучен потенциалпотенциал, , 
устойчивоустойчиво развитиеразвитие ОбичаОбича
цялотоцялото изкуствоизкуство, , аа отот спортаспорта
ходенетоходенето. . ЗатоваЗатова имаима кучекуче -- заза
дада ходиходи. . ВВ поезиятапоезията яя привличапривлича
музикатамузиката нана словотословото..
НайНай--голямаголяма награданаграда заза неянея саса
щастливитещастливите лицалица нана успешноуспешно
защитилитезащитилите йй докторантидокторанти ии
тезитези нана бившитебившите йй студентистуденти. . 



ПРОФПРОФ. . ДТНДТН КОЛЮКОЛЮ
МИНКОВМИНКОВ
РаботиРаботи вв ИнститутаИнститута попо
механикамеханика ии биомеханикабиомеханика къмкъм
БАНБАН..
АвторАвтор нана наднад 100 100 научнинаучни
трудатруда, , патентипатенти, , учебнициучебници, , 
книгикниги ии нана 3 3 стихосбиркистихосбирки; ; 
внедрилвнедрил десеткидесетки иновациииновации вв
машиностроенетомашиностроенето сс реаленреален
ефектефект. . ПредседателПредседател нана
ЕкспертнияЕкспертния съветсъвет заза младимлади
учениучени къмкъм БАНБАН..
ХобиХоби: : поезияпоезия, , музикамузика, , 
роботикароботика ии туризъмтуризъм..



СТСТ..НН..СС. . ДД--РР ЕЛЕНАЕЛЕНА
КАШЧИЕВАКАШЧИЕВА
РъководителРъководител нана катедракатедра ФизикаФизика
ии нана ЛабораторияЛаборатория попо
електроннаелектронна микроскопиямикроскопия припри
ХТМУХТМУ. . 
НаучниНаучни интересиинтереси --
микроструктурамикроструктура нана материалитематериалите, , 
електроннаелектронна микроскопиямикроскопия, , 
електроннаелектронна дифракциядифракция. . 
АвторАвтор ии съавторсъавтор нана наднад 150 150 
публикациипубликации вв българскибългарски ии
международнимеждународни списаниясписания ии нана 4 4 
учебниучебни помагалапомагала..
ХобиХоби: : поезияпоезия, , стимулиранестимулиране нана
духовнотодуховното ии интелектуалноинтелектуално
развитиеразвитие нана младимлади хорахора, , чуждичужди
езициезици ((френскифренски, , английскианглийски), ), 
танцитанци, , политикаполитика..

На сватбата на сина ми Петър с
прекрасната ми снаха Ния, сме със
съпруга ми и младоженците. 
(29.04.2006)





ДЕНКАДЕНКА КУЦАРОВАКУЦАРОВА..
ДокторДоктор попо математикаматематика. . 
ЗавършваЗавършва МатематическияМатематическия
факултетфакултет нана СУСУ сс пълнопълно
отличиеотличие. . ЗащитаваЗащитава
кандидатскакандидатска дисертациядисертация попо
функционаленфункционален анализанализ ии
постъпвапостъпва нана работаработа вв ИМИИМИ--
БАНБАН. . ВВ моментамомента ее
преподавателпреподавател вв САЩСАЩ
(Department of Mathematics, (Department of Mathematics, 
The University of Illinois at The University of Illinois at 
UrbanaUrbana--Champaign Urbana). Champaign Urbana). 
АвторАвтор нана стихосбиркастихосбирка ””АкоАко
страхувашстрахуваш сесе дада страдашстрадаш””, , 
ОриенОриен ЕкЕк, 1992., 1992.



СТСТ..НН..СС. . ДБНДБН КЛИМЕНТИНАКЛИМЕНТИНА
ДЕМИРЕВСКАДЕМИРЕВСКА
РаботиРаботи вв ИнститутИнститут попо
физиологияфизиология нана растениятарастенията
““АкадАкад. . ММ. . ПоповПопов”” къмкъм БАНБАН. . 
НаучниНаучни интересиинтереси --
растителнирастителни ензимиензими ии
белтъцибелтъци, , регулациярегулация, , 
абиотиченабиотичен стресстрес, , 
антиокислителнаантиокислителна защитазащита, , 
програмиранапрограмирана клетъчнаклетъчна
смъртсмърт..
ХобиХоби: : поезияпоезия, , изобразителноизобразително
изкуствоизкуство, , музикамузика, , 
литературалитература..

В Institute of Plant Sciences, 
University of Bern, Швейцария
(декември 2002)



БОЙКОБОЙКО ЗЛАТЕВЗЛАТЕВ
МагистърМагистър попо физикафизика
((специализацииспециализации астрономияастрономия ии
ФЯЕЧФЯЕЧ) ) ии магистърмагистър попо приложнаприложна
математикаматематика ((специализацияспециализация
приложнаприложна статистикастатистика.). .). 
ИнтересиИнтереси -- аастрономиястрономия, , 
слънчевослънчево--земниземни въздействиявъздействия; ; 
съвременнисъвременни статистическистатистически
методиметоди заза анализанализ нана данниданни ии
технитехни приложенияприложения вв различниразлични
областиобласти нана естественитеестествените ии
хуманитарнитехуманитарните наукинауки;;
математическоматематическо моделиранемоделиране нана
социалнисоциални процесипроцеси..
ХобиХоби -- поезияпоезия, , източнаизточна
философияфилософия..



ПРОФПРОФ. . ДСНДСН КИРИЛКИРИЛ
БОГДАНОВБОГДАНОВ
((НИТРАМНИТРАМ ЛИРИКЛИРИК))
РаботиРаботи вв ЛесотехническияЛесотехническия
университетуниверситет..
НаучниНаучни интересиинтереси -- горитегорите
катокато интегриранаинтегрирана системасистема отот
ресурсиресурси ии организацияорганизация нана
многофункционалномногофункционално горскогорско
стопанствостопанство..
ХобиХоби -- поезияпоезия, , литературалитература, , 
пътуванепътуване ии опознаванеопознаване нана
съхраненисъхранени природниприродни
териториитеритории. . АвторАвтор нана 2 2 
стихосбиркистихосбирки..



СТСТ..НН..СС. . ІІ СТСТ. . ДД--РР ИНЖИНЖ. . 
ДИМИТЪРДИМИТЪР БАРЕВБАРЕВ
МашиненМашинен инженеринженер. . ТрудовиятТрудовият
муму стажстаж преминавапреминава вв НИИНИИ попо
механизациямеханизация ии електрификацияелектрификация
нана селскотоселското стопанствостопанство вв
СофияСофия..
АвторАвтор нана стихосбиркатастихосбирката „„КатоКато
самотенсамотен жеравжерав””
(2003),(2003),издаденаиздадена благодарениеблагодарение
нана подкрепатаподкрепата нана приятелиприятели ии
колегиколеги ии нана участницитеучастниците вв
туристическататуристическата групагрупа
„„СинаницаСинаница””..



ДД--РР КАЛИНАКАЛИНА
ХАДЖИИВАНОВАХАДЖИИВАНОВА
лекарлекар -- магистърмагистър попо
медицинамедицина. . ИнтересиИнтереси: : 
медицинскамедицинска биологиябиология ии
ортопедияортопедия. . УчаствалаУчаствала ее вв
международнимеждународни конгресиконгреси попо
медицинскимедицински наукинауки. . 
СпечелилаСпечелила ее конкурсконкурс заза
асистентасистент вв катедракатедра
„„БиологияБиология”” вв МУМУ -- СофияСофия. . 
ХобиХоби: : музикамузика ((певицапевица ии
дипломидипломи заза 5 5 --годишногодишно
обучениеобучение попо пианопиано), ), поезияпоезия, , 
научнанаучна литературалитература. . 



СЛАВЕЯСЛАВЕЯ АНГЕЛСКААНГЕЛСКА
((родрод. 1990 . 1990 гг.).)
УченичкаУченичка вв математическаматематическа
паралелкапаралелка нана СОУСОУ „„ВВ. . ЛевскиЛевски”” --
СевлиевоСевлиево..
АктивенАктивен участникучастник вв НационалнитеНационалните
ученическиученически научнинаучни конференцииконференции
нана СъюзаСъюза нана физицитефизиците вв БългарияБългария
ии въввъв фестивалитефестивалите нана физикатафизиката уу
наснас ии попо ЕвропейскатаЕвропейската програмапрограма
„„НаукаНаука нана сценатасцената””..
ИнтересиИнтереси: : математикаматематика, , музикамузика, , 
поезияпоезия ((пишепише стиховестихове отот 99--
годишнагодишна). ). ИмаИма наградинагради отот редицаредица
националнинационални ии регионалнирегионални
конкурсиконкурси заза поезияпоезия. . АвторАвтор нана
стихосбиркастихосбирка „„ИзгревиИзгреви””, , ММ--ПресПрес, , 
2006.2006.



ПРОФПРОФ. . БАЙЧОБАЙЧО ПАНЕВПАНЕВ
ДокторДоктор попо правоправо ии
криминологиякриминология, , 
професорпрофесор вв БургаскияБургаския
свободенсвободен университетуниверситет. . 
НаучниНаучни интересиинтереси --
криминологиякриминология, , 
философияфилософия, , социологиясоциология. . 
ХобиХоби -- класическакласическа
музикамузика; ; литературалитература; ; 
планинскипланински туризъмтуризъм; ; 
отглежданеотглеждане нана доматидомати вв
градинатаградината..



СТСТ..НН..СС. . ДД--РР ЕВГЕНИЯЕВГЕНИЯ
СЕНДОВАСЕНДОВА ((ЖЕНЖЕН--ИИ--СЕНСЕН))
НаучниНаучни интересиинтереси: : компютърнокомпютърно
моделиранемоделиране нана творческитворчески
процесипроцеси;  ;  интегриранеинтегриране нана
информатикатаинформатиката вв обучениетообучението
попо математикаматематика, , езициезици ии
изкустваизкуства. . 
ХобиХоби: : музикамузика, , стихоплетствостихоплетство, , 
танцитанци, , изобразителноизобразително изкуствоизкуство
((включителновключително ии компютърнокомпютърно), ), 
пингпинг--понгпонг, , тенистенис, , таблатабла ((семеенсемеен
шампионшампион). ). 

Практикум за математически таланти:
Тактика и стратегия в таблата ☺



ПАВЛИНАПАВЛИНА ПАВЛОВАПАВЛОВА
ПрофесорПрофесор хонорисхонорис каузакауза" " заза
литературалитература нана IBC IBC --
GambridgGambridgее, , клонклон ""ЕвропаЕвропа". ". 
ВключенаВключена ее вв справочникасправочника
""КойКой койкой ее?" ?" нана IBC IBC 
Gambridge Gambridge -- АнглияАнглия. . АвторкаАвторка
нана 26 26 поетичнипоетични книгикниги, , подпод
печатпечат ее романроман нана
историческаисторическа тематикатематика.  .  
НационалниНационални ии международнимеждународни
наградинагради заза поезияпоезия. . ХобиХоби --
цветяцветя.. ЧленЧлен ее нана СъюзаСъюза нана
българскитебългарските писателиписатели ии нана
СъюзаСъюза нана българскитебългарските
журналистижурналисти..



НН..СС. . БИСТРАБИСТРА РАНЕВАРАНЕВА ––
МАРКОВАМАРКОВА
ИнжИнж. . химикхимик, , работиработи вв
ЦЛОЗОИЦЛОЗОИ -- БАНБАН..
НаучниНаучни интересиинтереси -- средисреди заза
оптиченоптичен записзапис. . ДругиДруги
интересиинтереси –– литературалитература, , 
изобразителноизобразително изкуствоизкуство, , 
туризъмтуризъм..
ХобиХоби –– рисуванерисуване върхувърху
копринакоприна, , литературалитература ((имаима 10 10 
издаденииздадени книгикниги сс поезияпоезия ии
приказкиприказки ии 4 4 неиздаденинеиздадени))..



ИВАЙЛОИВАЙЛО НЕДЯЛКОВНЕДЯЛКОВ
СтудентСтудент ІІІІІІ курскурс вв ТУТУ --
СофияСофия, , спецспец. . „„ИндустриалноИндустриално
инженерствоинженерство”” ии ІІ курскурс въввъв
ФизическияФизическия факултетфакултет нана СУСУ. . 
ЧленЧлен нана МЕНСАМЕНСА. . ЛауреатЛауреат нана
МиниМини НобеловатаНобеловата награданаграда попо
физикафизика вв областтаобластта нана
информационнитеинформационните ии
аерокосмическитеаерокосмическите
технологиитехнологии заза 2005 2005 гг. . 
УчастникУчастник вв телевизионнототелевизионното
шоушоу „„КрасавицатаКрасавицата ии
отличникътотличникът””. . 



Водеща на музикално-
поетичната вечер:
БОЖИДАРА ЦЕКОВА
Актриса в Сатиричния театър (в
продължение на 25 години).
Автор на радио-, телевизионни и
театрални пиеси; на 5 книги с
разкази и новели и на един роман.
Носител на награди от анонимни
конкурси, на „Будител 2002” от
Съюза на свободните писатели”, на
награда „Блага Димитрова 2003” и
на Международната награда на
OIRT. Член на българската секция
на писателите криминалисти. 
Председател на Дамски литературен
салон “Евгения Марс” и на Дамски
клуб “Благовещение”.



НА УЧЕНИТЕ НИ – ТВОРЦИ, И МУЗИКАНТИ, И ПОЕТИ,           

СЪС БЛАГОДАРНОСТИ И С УВАЖЕНИЕ,

И ПРЕД ТАЛАНТИТЕ ИМ – С ПРЕКЛОНЕНИЕ,

ОТПРАВЯМ ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ЗДРАВЕ,  СИЛА,

ОБИЧ, СРЕДСТВА ЗА НАУКА!

И МНОГО УВАЖЕНИЕ!

ОтОт иметоимето нана организаторитеорганизаторите::
ПЕНКАПЕНКА ЛАЗАРОВАЛАЗАРОВА
СъюзСъюз нана ученитеучените вв БългарияБългария


