
Справка за изпълнението на критериите за оценка на БАН 

за избор на член-кореспондент (дописен член)  

за кандидата професор дфн Александър Драйшу от Физически факултет на  

Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

(1988г. – 2018г.) 

1. Научна и научно-приложна дейност 

1.1. Общо 218 научни публикации, от които 76 статии в реферирани международни 

списания с импакт-фактор (4-изпратени), 36 статии в реферирани международни 

списания с импакт-ранг, 4 статии в Bulgarian Journal of Physics и 2 обзора и 

редактиран 1 том на Proc. of SPIE (САЩ). 

1.2. Монографии у нас и в чужбина -няма 

1.3. Участие с научни доклади на форуми в чужбина и у нас (пленарни и др.): Изнесени 

25 поканени доклада, 10 от които-пленарни, както и редица популярни лекции за 

ученици. Представени 100 доклада на международни конференции (12 от тях - 

публикувани в пълен текст). 

1.4. Участие в организационни, научни и програмни комитети на международни и 

национални научни форуми, вкл. организиране на конгреси, симпозиуми, работни 

срещи, както и на секции в тях – 5 бр. 

Ultrafast and Nonlinear Optics (2009), 

Втори национален конгрес по физика (2013), 

Трети национален конгрес по физически науки (2016) – Председател на 

секция (4) Радиофизика, електроника и квантова електроника, 

INERA Conference: Light in Nanoscience and nanotechnology (2015) – Член 

на Научния комитет, 

12th International Conference of the Society of Physicists of Macedonia 

(2018) - Член на Научния комитет. 

1.5. Участие в редакционни колегии на национални, чуждестранни и международни 

научни издания – 1: Bulgarian Journal of Physics. 

1.6. Членство в международни и чуждестранни научни организации и академии – 1 бр.:  

SPIE – The International Society for Optical Engineering (САЩ, ID# 00309307) 

1.7. Цитирания в научни трудове, рецензии и монографии от чуждестранни автори (без 

автоцитати) – 1268 към 03.06.2018г. 

1.8. Ръководство на международни разработки – програми, договори, проекти: 4 бр. (с 

Германия и Австралия, по LaserLab Europe с финансиране по 7-ма Рамкова 

програма на ЕС и проект NANOPHI по програма Erasmus Mundus Action 2 

(2014г.-2018г.) на Европейската комисия, (contract Nr. 2013-5659/002-001)). 

Участие в такива разработки: 4бр. (с финансиране от DFG-Германия (2бр.), с 

финансиране от Хелмхолц Институт - Йена и от ARC-Австралия). Съвместни 

изследвания с учени и колективи от други национални ведомства и организации – 

от ИФТТ-БАН (доц. Георги Хаджихристов и доц. Тодор Петров), от ИЕ-БАН 

(проф. Любомир Ковачев), от ИОНХ-БАН (проф. Велин Николов), от 



Лесотехнически университет (доц. Николай Минковски), от ТУ-София (дфн. 

Пламен Янков). Финансови резултати от тази дейност ~ 220 хил. Евро плюс около 

3.5 млн. лв. за Физически факултет на СУ за участие в Център за върхови 

постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии” (Договор № 

BG05M20P001-1.001-0008-C01 в ИСУН, 2018г.). Координатор от българска страна 

на проект NANOPHI (552066-EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA22) по 

програма Erasmus Mundus Action 2 на Европейската комисия (2014-2018г.). 

1.9. Рецензии и редакторска дейност: Рецензирал ръкописи за списанията на American 

Physical Society (Physical Review A, Physical Review Letters, Physical Review E), 

Optical Society of America (Optics Letters, Journal of the Optical Society of America 

B, Optics Express), SPIE (САЩ), за издателство SIGMA и за списанията Applied 

Physics B, Optics Communications, Optical and Quantum Electronics, Scientific 

Reports, New Journal of Physics и Bulgarian Journal of Physics и материали на 

международни конференции. Редактор на тома с трудовете на организираната от 

кандидата конференция Ultrafast and Nonlinear Optics (UFNO‟2009), отпечатани в 

Proc. SPIE (САЩ) vol. 7501. Понастоящем Президент на Борда на директорите на 

списание Bulgarian Journal of Physics. В този борд членуват директорите на ИЕ-

БАН, ИФТТ-БАН, ИА с НАО-БАН, ИЯИЯЕ-БАН и ЦЛ СЕНЕИ-БАН. 

1.10. Ръководство и участие в развитие на нови технологии. Получени средства, както и 

друга ефективност.: Съществен принос към изпълнението на проект ВУФ-02/2005 

(“Съвременна лаборатория по фемтосекундна фотоника”), финансиран от 

Националния фонд „Научни изследвания”. Този проект сложи началото на 

успешното изграждане на първата в България фемтосекундна лаборатория с, 

понастоящем, две фемтосекундни лазерни системи, работещи квази-365 дена в 

годината. По времето на моето ръководство на катедра Квантова електроника, на 

базата на тази лаборатория катедрата (в този смисъл – Физическият факултет и 

Софийският университет) бяха националните представители в проекта „Екстремна 

светлина” (Project ELI - Extreme Light Infrastructure), финансиран по 7-ма Рамкова 

програма на ЕС (национално съфинансиране по проект ДО-02-322/14.12.2008г.). 

Считам, че съм положил основите в България на новото научно направление 

сингулярна линейна и нелинейна оптика. Току-що завърши ръководен от мен и 

финансиран от Националния фонд „Научни изследвания” проект на тема 

„Сингулярна и фемтосекундна фотоника”, допринесъл с около 110 хил. Евро за 

дооборудането на фемтосекундната лаборатория. На тази база наскоро СУ, ИФТТ-

БАН- ИЕ-БАН и НБУ сключиха партньорско споразумение за консорциум „ELI-

ERIC-BG”. С вече полученото писмено одобрение от ръководството на Extreme 

Light Infrastructure и с координираща институция ИЕ-БАН започва подготовка за 

кандидатстване за приемане на консорциума „ELI-ERIC-BG” в Националната 

пътна карта. Участвах в разработване на нова за страната технология на 

генериране на кохерентно рентгеново лъчение с помощта на свръхкъси лазерни 

импулси. Считам, че имам непренебрежим принос в съсздаването на идеологията и 

в експерименталното развитие на две други нови технологии - генерация на високи 

хармонични със структурирани (сингулярни) снопове в полетата на свръхкъси 

импулси и генерация на суперконтинуум с оптични вихрови снопове.  

1.11. Патенти и авторски свидетелства: няма.  



1.12. Участие в развиването и/или създаването информационни продукти: (а) Създадени 

три програмни пакета (на езици Fortran, Pascal, C++) за числено решаване на 

системи от (2+1)-размерни нелинейни уравнения на Шрьодингер (до 18 бр.) с 

отчитане на фазова самомодулация, пълна фазова крос-модулация и 

четиривълново смесване); (б) Генетичен алгоритъм за оптимизиране на 

продължителността на фемтосекундни лазерни импулси, реализиран на платформа 

LabView. (в) Управление на автокорелатор за измерване на свръхкъси импулси, 

реализиран на същата платформа. (г) Управление на течнокристални фазови 

модулатори с HD разделителна способност.  

1.13. Получени отличия – няма. 

2. Подготовка на кадри 

2.1. Ръководство на докторанти, дипломанти и специализанти от страната и чужбина: 

Защитили успешно трима докторанти, един е отчислен с право на защита, един 

понастоящем е във втората година на докторантурата си. Консултант на други 

трима докторанти в България и на трима в чужбина. Ръководил над 31 

дипломанта. Ръководил 1 следдипломна специализация.  

2.2. Изнасяне на университетски лекционни курсове – 5 бр.: 

--- Оптични вълни в линейни и нелинейни среди – 60 ч. лекции,  

--- Електричество и магнетизъм – 60 ч. лекции,  

--- Нелинейни оптични вълни и солитони – 45 ч. лекции + 15 ч. семинар,  

--- Оптични комуникационни мрежи – 45 ч. лекции + 15 ч. семинар,  

--- Увод в системата за управление на експеримента LabView – 15 ч. лекции  

   + 15 часа семинар 

2.3. Публикувани учебници и ръководства 

--- Записки по курса Линейни и нелинейни оптични вълни – на CD; 

--- Записки по курса Електричество и магнетизъм – от адрес  

http://quantum.phys.uni-sofia.bg/dreischuh/EM/ 

--- Записки по курса Нелинейни оптични вълни и солитони – от адрес  

http://quantum.phys.uni-sofia.bg/dreischuh/NOWS/ 

--- Записки по курса Оптични комуникационни мрежи – от адрес 

http://quantum.phys.uni-sofia.bg/dreischuh/OC/ 

2.4. Друга лекционна дейност в страната и в чужбина 

През 2011г., в рамките на магистърска програма „ABBE School in Photonics” на 

Friedrich-Schiller Universität Jena изнесох цикъл от 4 лекции на тема „Introduction to 

singular nonlinear optics”: 

Лекция 1:  Linear vs. nonlinear optics. Optical solitons. 

Лекция 2:  Singular optical beams. Dark optical solitons-physics and applications. 

Лекция 3:  Interactions between optical solitons. 

Лекция 4:  Polychromatic spatial solitons 

През 2016г., в рамките на докторантско училище, изнесох в Института по оптика и 

квантова електроника на Факултета по физика и астрономия на Friedrich-Schiller 

Universität Jena серия от три специализирани лекции, обединени под 

заглавието“Singular optics basics” : 

Лекция 1:  Optical vortices, vortex lattices and azimuthons: Past, present and future. 

Лекция 2:  Topological charge control in optical vortex lattices. 



Лекция 3:  Hollow vortex phase plate as a filter for high-harmonic beams. 

Изнасял съм редица научно-популярни лекции пред ученици, в училища, както и 

на семинари за учители, организирани от Съюза на физиците в България и 

Физически факултет. Пример – Лекцията „Оптични комуникации – принципи“, 

представена на Лятната школа по фотоника за учители (13.07.-16.07.2015г., 

Физически факултет, Софийски университет) и, поради проявен интерес, изнесена 

и на есенното издание на същата Школа (10.10. – 31.10.2015г.). 

3. Научно-организационна и научно-административна дейност 

3.1. Принос и участие в дейността на органи за управлението на БАН, университети и 

висши училища 

3.1.1. Принос в укрепването и развитието на БАН, университетите и културните 

институции в страната. – Като Председател на Атестационната комисия на 

Института по електроника на БАН (2010г.), като член на Научния съвет на ИЕ-

БАН (2005-2013г.), като член на Академическия съвет на СУ (от 2011г.), член и 

заместник-Председател на Комисията по физика и астрономия при ВАК (до 

2009г.), като председател и член на научни журита/рецензент в конкурси за 

„доцент” и „професор” в БАН, СУ и Пловдивския университет. През 

последните 3 години, със заповеди на директора на ИЕ-БАН, съм бил член на 

научни журита по процедури за „доктор на науките” (зап. № 43/19.05.2015г.), за 

„професор” – 2 пъти (зап. № 65/04.07.2016г. и № 16/21.02.2017г.) и за 

придобиване на ОНС „доктор” (зап. № 76/15.07.2016г.). Със заповед на 

Председателя на БАН академик Воденичаров съм бил назначаван за резервен 

член на жури за избор на директор на ИФТТ-БАН. Заедно с Директора на 

НИМХ-БАН проф. Брънзов, в качеството си на член на Съвета на учените към 

Министъра на околната среда и водите (от 2018г.), съм защитавал позициите на 

ИЕ-БАН и на неговата лаборатория „Лазерна локация” пред МОСВ и пред 

Софийска община за единственото възможно картографиране на замърсяването 

над София с фини прахови частици с лидарни методи.  

3.1.2. Принос в създаване на нови лаборатории: Инициатор и един от създателите на 

Лабораторията по фемтосекундна фотоника във Физически факултет на 

Софийския университет – доскоро първата фемтосекундна лаборатория в 

България. В рамките на същата лаборатория инициирах и подпомагах 

създаването на направлението фоторефрактивна нелинейна оптика. 

3.1.3. Принос в създаване на нови научни школи, направления и учебни дисциплини. 

Създал в България новото научно направление Сингулярна линейна и 

нелинейна оптика, подготвил и успешно извел до защити дипломанти и 

докторанти, създал лекционния курс Нелинейни оптични вълни и солитони, 

в който съществена част е отделена на сингулярната оптика.  

3.1.4. Участие в популяризацията и разпространението на постиженията на науката в 

България, постиженията на БАН, университетите и висшите училища. – Чрез 

публични лекции по училища, чрез семинарите на Съюза на физиците в 

България и, като декан, чрез организиране на Ден на отворените врати във 

Физическия факултет на СУ. Като декан съм оказвал безусловна подкрепа на 

инициативи на Съюза на физиците в България и на Софийския клон на СФБ в 

организирането на Олимпиадата по експериментална физика и на конкурса 



„Прибори за кабинета по физика” за ученици. Съдействам за организирането 

във Физически факултет на Студентски изобретателски маратон (вече с 2 

издания) и на студентски конкурс „Умни джаджи за лабораторията”.  

4. Експертна дейност 

  

4.1. Участие в работата на държавни и правителствени органи: Член (2004-2006г.) и 

заместник-председател (2007-2009г.) на Научната комисия по физика и астрономия 

на Висшата атестационна комисия (ВАК) при Министерски съвет. Член на Съвета 

на учените към Министъра на околната среда и водите (от 2018г.). 

4.2. Участие в национални, чуждестранни и международни експертни съвети, комисии 

и други  

--- Експерт на програмата „За жените в науката” на L‟Oreal и UNESCO, подкрепяна 

 от МОН, СУ (2013г.-2017г.); 

--- Председател на Научния съвет на Физически факултет (от 2011г. насам), 

--- Член на Научния съвет на Института по електроника при БАН (2005-2013г.),  

--- Член на Специализирания научен съвет по радиофизика, физична и квантова  

 електроника при ВАК (2010г.). 

--- Член на Експертната комисия по физически науки (към Отделението за  

 природо-математически науки) за избор на член-кореспонденти и  

 академици на БАН – 2008г. и 2012г., 

--- Рецензент на кандидати за член-кореспонденти на БАН – 2008г. и 2012г. 

--- Председател и член на научни журита/рецензент в конкурси за „доцент” и  

 „професор” в БАН, СУ и Пловдивския университет. 

--- Член на колегията, определяща носителя на Голямата награда за научна и 

изследователска дейност на Софийския университет (2012г.,2014г., 2016г.), за 

която могат да се кандидатират учени от цялата страна. 

--- Координатор за Физически факултет на СУ и член на Управителния съвет на 

Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти 

технологии” (Договор № BG05M20P001-1.001-0008-C01 в ИСУН). В изпълнението 

на проекта участват 17 партньора, от които 11 – институти на БАН. В Центъра 

Софийският университет е представен от Факултета по химия и фармация и от 

Физически факултет.  

4.3. Експертна, консултантска и друга подобна дейност за оказване на помощ на 

институции и органи за управление, стопански организации и фирми. 

--- Председател на Научния съвет на Физически факултет – от м.06, 2011г. насам, 

--- Член на Академическия съвет на СУ „Св. К. Охридски”, 

--- Председател на Атестационната комисия на Института по електроника на БАН  

 (2010г.), 

--- Член на Научния съвет на Института по електроника при БАН (2005-2013г.), 

--- Член на Комисията по физика към Националния фонд „Научни изследвания”  

 към МОН (до 2009г.). 

--- Член на Съвета на учените към Министъра на околната среда и водите  

(от 2018г.). 

06.06.2018г.       / проф. дфн А. Драйшу /   



Справка за изпълнението на критериите за оценка на БАН 

за избор на член-кореспондент (дописен член)  

за кандидата проф. дфн Александър Драйшу  

за периода 2013г.-2018г. 

 

1. Научна и научно-приложна дейност 

1.1. Научни публикации в специализирани списания и сборници – 42, от които 13 

статии в международни списания с импакт-фактор, 5 – в международни списания с 

импакт-ранг, 2 публикации в специализирани реферирани списания и 26 доклада 

на международни конференции, публикувани в разширено резюме. 

1.2. Монографии у нас и в чужбина -няма 

1.3. Участие с научни доклади на форуми в чужбина и у нас (пленарни и др.): 5 

пленарни поканени доклада от всичко 9 поканени доклада; 26 устни и постерни 

доклада на международни конференции.  

1.4. Участие в организационни, научни и програмни комитети на международни и 

национални научни форуми, вкл. организиране на конгреси, симпозиуми, работни 

срещи, както и на секции в тях – 2 бр. 

Втори национален конгрес по физика (2013), 

Трети национален конгрес по физически науки (2016) – Председател на  

 секция (4) Радиофизика, електроника и квантова електроника, 

INERA Conference: Light in Nanoscience and nanotechnology (2015) – Член  

 на Научния комитет, 

12th International Conference of the Society of Physicists of Macedonia  

 (2018) - Член на Научния комитет. 

1.5. Участие в редакционни колегии на национални, чуждестранни и международни 

научни издания – 1: Bulgarian Journal of Physics. 

1.6. Членство в международни и чуждестранни научни организации и академии – 1 бр.:  

SPIE – The International Society for Optical Engineering (САЩ, ID# 00309307) 

1.7. Цитирания в научни трудове, рецензии и монографии от чуждестранни автори (без 

автоцитати) – 494 бр. към 06.06.2018г. 

1.8. Ръководство на международни разработки – програми, договори, проекти: 3 бр. (с 

Германия, по LaserLab Europe с финансиране по 7-ма Рамкова програма на 

ЕС и проект NANOPHI по програма Erasmus Mundus Action 2 (2014г.-2018г.) 

на Европейската комисия, (contract Nr. 2013-5659/002-001)). Участие в такива 

разработки: 3бр. (с финансиране от DFG-Германия (2бр.), с финансиране от 

Хелмхолц Институт - Йена). Съвместни изследвания с учени и колективи от 

други национални ведомства и организации – от ИФТТ-БАН (доц. Георги 

Хаджихристов и доц. Тодор Петров), от ИЕ-БАН (проф. Любомир Ковачев), от 

ИОНХ-БАН (проф. Велин Николов), от Лесотехнически университет (доц. 

Николай Минковски), от ТУ-София (дфн. Пламен Янков). Финансови резултати 

от тази дейност ~ 220 хил. Евро плюс около 3.5 млн. лв. за Физически факултет на 



СУ за участие в Център за върхови постижения „Национален център по 

мехатроника и чисти технологии” (Договор № BG05M20P001-1.001-0008-C01 в 

ИСУН, 2018г.). Координатор от българска страна на проект NANOPHI (552066-

EM-1-2014-1-IT-ERA MUNDUS-EMA22) по програма Erasmus Mundus Action 2 

на Европейската комисия (2014-2018г.). 

1.9. Рецензии и редакторска дейност: Рецензирал ръкописи за списанията на American 

Physical Society (Physical Review A, Physical Review Letters, Physical Review E), 

Optical Society of America (Optics Letters, Journal of the Optical Society of America 

B, Optics Express), SPIE (САЩ), за издателство SIGMA и за списанията Applied 

Physics B, Optics Communications, Optical and Quantum Electronics, Scientific 

Reports, New Journal of Physics и Bulgarian Journal of Physics и материали на 

международни конференции. Редактор на тома с трудовете на организираната от 

кандидата конференция Ultrafast and Nonlinear Optics (UFNO‟2009), отпечатани в 

Proc. SPIE (САЩ) vol. 7501. Понастоящем Президент на Борда на директорите на 

списание Bulgarian Journal of Physics. В този борд членуват директорите на ИЕ-

БАН, ИФТТ-БАН, ИА с НАО-БАН, ИЯИЯЕ-БАН и ЦЛ СЕНЕИ-БАН. 

1.10. Ръководство и участие в развитие на нови технологии. Получени средства, както и 

друга ефективност.: Съществен принос към изпълнението на проект ВУФ-02/2005 

(“Съвременна лаборатория по фемтосекундна фотоника”), финансиран от 

Националния фонд „Научни изследвания”. Този проект сложи началото на 

успешното изграждане на първата в България фемтосекундна лаборатория с, 

понастоящем, две фемтосекундни лазерни системи, работещи квази-365 дена в 

годината. По времето на моето ръководство на катедра Квантова електроника, на 

базата на тази лаборатория катедрата (в този смисъл – Физическият факултет и 

Софийският университет) бяха националните представители в проекта „Екстремна 

светлина” (Project ELI - Extreme Light Infrastructure), финансиран по 7-ма Рамкова 

програма на ЕС (национално съфинансиране по проект ДО-02-322/14.12.2008г.). 

Считам, че съм положил основите в България на новото научно направление 

сингулярна линейна и нелинейна оптика. Току-що завърши ръководен от мен и 

финансиран от Националния фонд „Научни изследвания” проект на тема 

„Сингулярна и фемтосекундна фотоника”, допринесъл с около 110 хил. Евро за 

дооборудането на фемтосекундната лаборатория. На тази база наскоро СУ, ИФТТ-

БАН- ИЕ-БАН и НБУ сключиха партньорско споразумение за консорциум „ELI-

ERIC-BG”. С вече полученото писмено одобрение от ръководството на Extreme 

Light Infrastructure и с координираща институция ИЕ-БАН започва подготовка за 

кандидатстване за приемане на консорциума „ELI-ERIC-BG” в Националната 

пътна карта. Участвах в разработване на нова за страната технология на 

генериране на кохерентно рентгеново лъчение с помощта на свръхкъси лазерни 

импулси. Считам, че имам непренебрежим принос в създаването на идеологията и 

в експерименталното развитие на две други нови технологии - генерация на високи 

хармонични със структурирани (сингулярни) снопове в полетата на свръхкъси 

импулси и генерация на суперконтинуум с оптични вихрови снопове.  

1.11. Патенти и авторски свидетелства: няма.  

1.12. Участие в развиването и/или създаването информационни продукти: (а) Създадени 

три програмни пакета (на езици Fortran, Pascal, C++) за числено решаване на 



системи от (2+1)-размерни нелинейни уравнения на Шрьодингер (до 18 бр.) с 

отчитане на фазова самомодулация, пълна фазова крос-модулация и 

четиривълново смесване); (б) Управление на автокорелатор за измерване на 

свръхкъси импулси, реализиран на платформа LabView. (в) Управление на 

течнокристални фазови модулатори с HD разделителна способност. 

1.13. Получени отличия – няма. 

2. Подготовка на кадри 

2.1. Ръководство на докторанти, дипломанти и специализанти от страната и чужбина: 

Защитили успешно трима докторанти. Ръководил 4 дипломанта.  

2.2. Изнасяне на университетски лекционни курсове – 5 бр.: 

--- Линейни и нелинейни оптични вълни – 60 ч. лекции,  

--- Електричество и магнетизъм – 60 ч. лекции,  

--- Нелинейни оптични вълни и солитони – 45 ч. лекции + 15 ч. семинар,  

--- Оптични комуникационни мрежи – 45 ч. лекции + 15 ч. семинар,  

--- Увод в системата за управление на експеримента LabView – 15 ч. лекции  

   + 15 часа семинар 

2.3. Публикувани учебници и ръководства 

--- Записки по курса Линейни и нелинейни оптични вълни – на CD; 

--- Записки по курса Електричество и магнетизъм – от адрес  

http://quantum.phys.uni-sofia.bg/dreischuh/EM/ 

--- Записки по курса Нелинейни оптични вълни и солитони – от адрес  

http://quantum.phys.uni-sofia.bg/dreischuh/NOWS/ 

--- Записки по курса Оптични комуникационни мрежи – от адрес 

http://quantum.phys.uni-sofia.bg/dreischuh/OC/ 

2.4. Друга лекционна дейност в страната и в чужбина 

През 2016г., в рамките на докторантско училище, изнесох в Института по оптика и 

квантова електроника на Факултета по физика и астрономия на Friedrich-Schiller 

Universität Jena серия от три специализирани лекции, обединени под 

заглавието“Singular optics basics” : 

Лекция 1:  Optical vortices, vortex lattices and azimuthons: Past, present and future. 

Лекция 2:  Topological charge control in optical vortex lattices. 

Лекция 3:  Hollow vortex phase plate as a filter for high-harmonic beams. 

Изнасял съм редица научно-популярни лекции пред ученици, в училища, както и 

на семинари за учители, организирани от Съюза на физиците в България и 

Физически факултет. Пример – Лекцията „Оптични комуникации – принципи“, 

представена на Лятната школа по фотоника за учители (13.07.-16.07.2015г., 

Физически факултет, Софийски университет) и, поради проявен интерес, изнесена 

и на есенното издание на същата Школа (10.10. – 31.10.2015г.). 

3. Научно-организационна и научно-административна дейност 

3.1. Принос и участие в дейността на органи за управлението на БАН, университети и 

висши училища 

3.1.1. Принос в укрепването и развитието на БАН, университетите и културните 

институции в страната. – Като член на Научния съвет на ИЕ-БАН (до 2013г.), 

като член на Академическия съвет на СУ (от 2011г. досега), като председател и 

член на научни журита/рецензент в конкурси за „доцент” и „професор” в БАН, 



СУ и Пловдивския университет. През последните 3 години, със заповеди на 

директора на ИЕ-БАН, съм бил член на научни журита по процедури за „доктор 

на науките” (зап. № 43/19.05.2015г.), за „професор” – 2 пъти (зап. № 

65/04.07.2016г. и № 16/21.02.2017г.) и за придобиване на ОНС „доктор” (зап. № 

76/15.07.2016г.). Със заповед на Председателя на БАН академик Воденичаров 

съм бил назначаван за резервен член на жури за избор на директор на ИФТТ-

БАН. Заедно с Директора на НИМХ-БАН проф. Брънзов, в качеството си на 

член на Съвета на учените към Министъра на околната среда и водите (от 

2018г.), съм защитавал позициите на ИЕ-БАН и на неговата лаборатория 

„Лазерна локация” пред МОСВ и пред Софийска община за единственото 

възможно картографиране на замърсяването над София с фини прахови 

частици с лидарни методи.  

3.1.2. Принос в създаване на нови лаборатории: Инициатор и един от създателите на 

Лабораторията по фемтосекундна фотоника във Физически факултет на 

Софийския университет – доскоро първата фемтосекундна лаборатория в 

България. В рамките на същата лаборатория инициирах и подпомагах 

създаването на направлението фоторефрактивна нелинейна оптика. 

3.1.3. Принос в създаване на нови научни школи, направления и учебни дисциплини. 

Създал в България новото научно направление Сингулярна линейна и 

нелинейна оптика, подготвил и успешно извел до защити дипломанти и 

докторанти, създал лекционния курс Нелинейни оптични вълни и солитони, 

в който съществена част е отделена на сингулярната оптика.  

3.1.4. Участие в популяризацията и разпространението на постиженията на науката в 

България, постиженията на БАН, университетите и висшите училища. – Чрез 

публични лекции по училища, чрез семинарите на Съюза на физиците в 

България и, като декан, чрез организиране на Ден на отворените врати във 

Физическия факултет на СУ. Като декан съм оказвал безусловна подкрепа на 

инициативи на Съюза на физиците в България и на Софийския клон на СФБ в 

организирането на Олимпиадата по експериментална физика и на конкурса 

„Прибори за кабинета по физика” за ученици. Съдействам за организирането 

във Физически факултет на Студентски изобретателски маратон (вече с 2 

издания) и на студентски конкурс „Умни джаджи за лабораторията”.  

4. Експертна дейност 

4.1. Участие в работата на държавни и правителствени органи: Член на Съвета на 

учените към Министъра на околната среда и водите (от 2018г.). 

4.2. Участие в национални, чуждестранни и международни експертни съвети, комисии 

и други  

--- Експерт на програмата „За жените в науката” на L‟Oreal и UNESCO, подкрепяна 

 от МОН, СУ (2013г. - 2017г.); 

--- Председател на Научния съвет на Физически факултет (от 2011г. насам), 

--- Член на Научния съвет на Института по електроника при БАН (до 2013г.),  

--- Член на Експертната комисия по физически науки (към Отделението за  

 природо-математически науки) за избор на член-кореспонденти и  

 академици на БАН – 2008г. и 2012г., 

--- Рецензент на кандидати за член-кореспонденти на БАН – 2008г. и 2012г. 



--- Председател и член на научни журита/рецензент в конкурси за „доцент” и  

 „професор” в БАН, СУ и Пловдивския университет. 

--- Член на колегията, определяща носителя на Голямата награда за научна и 

изследователска дейност на Софийския университет (2014г., 2016г.), за която 

могат да се кандидатират учени от цялата страна. 

--- Координатор за Физически факултет на СУ и член на Управителния съвет на 

Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти 

технологии” (Договор № BG05M20P001-1.001-0008-C01 в ИСУН). В изпълнението 

на проекта участват 17 партньора, от които 11 – институти на БАН. В Центъра 

Софийският университет е представен от Факултета по химия и фармация и от 

Физически факултет.  

4.3. Експертна, консултантска и друга подобна дейност за оказване на помощ на 

институции и органи за управление, стопански организации и фирми. 

--- Председател на Научния съвет на Физически факултет – от м.06, 2011г. насам 

--- Член на Академическия съвет на СУ „Св. К. Охридски”, 

--- Председател на Атестационната комисия на Института по електроника на БАН  

 (2010г.), 

--- Член на Научния съвет на Института по електроника при БАН (2005-2013г.). 

--- Член на Комисията по физика към Националния фонд „Научни изследвания”  

 към МОН (до 2009г.). 

--- Член на Съвета на учените към Министъра на околната среда и водите  

(от 2018г.). 

 

 

 

06.06.2018г.       / проф. дфн А. Драйшу /  

 


