
СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА ЗА  

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ (ДОПИСЕН ЧЛЕН) НА БАН 

 

професор дфн Александър Драйшу от Физически факултет на  

Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

за целия период на научната му работа / 1988г. – 2018г. / 

 

1. Научна дейност 

1.1.Научни публикации (статии) 

(а) общ брой на научните публикации --- 218 

(б) от тях самостоятелни --- 0. Уважавам приноса на всеки свой сътрудник, 

включително на ръководени студенти и дипломанти.; 

(в) публикувани у нас --- 10; 

(г) публикувани в международни и чужди списания --- 108 

(д) публикувани в сборници на международни конференции --- 100; 

 

1.2.Монографии 

(а) общ брой на монографиите --- 0; 

 ● от тях самостоятелни --- 0; 

 ● глави от монографии --- 0; 

(б) издадени в чужбина (издателство) --- 0; 

(в) издадени у нас --- 0; 

 

1.3 Участия в конгреси и конференции 

(а) участие в Организационни комитети на научни конференции  

(кои конференции) – 5  

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. 

 

(б) изнесени пленарни доклади на международни конференции --- 11; 

 1
st
 Alexander-von-Humboldt Foundation Conference (2005), 

 Conference on Optical Fibre Technology (ACOFT&AOS, 2006), 



 2
nd

 Alexander-von-Humboldt Foundation Conference (2008), 

 Control of Quantum Dynamics of Atoms, Molecules and Ensembles by Light 

  (CAMEL-V, 2009), 

 Control of Quantum Dynamics of Atoms, Molecules and Ensembles by Light 

  (CAMEL-VII, 2011), 

 23
rd

 International Laser Physics Workshop LPHYS‟14 (2014), 

Internat. Workshop “Advances in Nanophysics and Nanophotonics”, Magurele- 

Bucharest (Romania), 31 August-2 September, 2015.  

43-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика  

 „Оптика и оптични технологии в образованието”, Благоевград  

 (2015), 

4th NANOPHI consortium meeting, Fraunhofer Institute of Applied Optics, Jena, 

Germany (2017). 

Предстоящи 

10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union (Aug. 26-30, 2018, Sofia,  

 Bulgaria), 

12th International Conference of the Society of Physicists of Macedonia  

 (September 27-30, Ohrid, Macedonia). 

 

(в) участие в международни конференции с доклади и постери; 

 --- общо изнесени 26 поканени доклада, от които 2 - предстоящи; 

 --- други 100 устни и постерни доклада, изнесени на международни  

  конференции (12 от тях - публикувани в пълен текст). 

 

1.4 Цитирания на трудовете на кандидата 

(а) общ брой на цитатите --- 1268 към 03.06.2018г.; 

(б) цитати от български автори --- 9 (статии в международни списания); 

(в) цитати от чужди автори --- 1160; 

(г) цитати в чужди монографии --- 59 (в чужбина); 

(д) цитати в учебници --- 40 (в чужбина); 

 

1.5 Участие в редакционни колегии на научни списания 

(а) у нас (в кои списания) – Bulgarian Journal of Physics; 

(б) в чужбина (в кои списания) - няма; 

 

1.6 Ръководени от кандидата съвместни изследвания по международно 

сътрудничество 

(а) общ брой на проектите --- 7; 

(б) от тях по двустранно сътрудничество --- 5 (Linkage International Australia-1бр. и  

 сътрудничество между Университет Фридрих Шилер (Йена, Германия) и  

 Софийския университет-4бр.); 

(в) по многостранно сътрудничество --- 2 (по LaserLab Europe-7ма Рамкова  

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

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



 

2. Научно-приложна дейност  

2.1. Ръководство на международни и национални проекти 

(а) брой на проектите --- 15; 

(б) обща стойност на постъпленията в звеното на кандидата ~ 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.); 

(в) страни – участнички – (по Erasmus Mundus – Италия, Англия, Франция, 

Германия, Гърция, Австралия, Нова Зеландия, България, Дания; по LaserLab - 

Германия); 

(г) фирми/организации – университети от съответните страни; 

 

2.2. Създадени нови технологии 

(а) брой на технологиите --- 3  

Генерация на кохерентно рентгеново лъчение с помощта на фемтосекундни  

 лазерни импулси; 

Генерация на високи хармонични със сингулярни снопове в полетата на  

 свръхкъси импулси; 

Генерация на суперконтинуум с оптични вихрови снопове. 

(б) брой на патентите --- 0; 

(в) внедрявания: 

 ● у нас --- 0; 

● в чужбина --- 0; 

● общ икономически ефект --- 0; 

 

3. Подготовка на научни кадри 

3.1. Брой на докторантите, ръководени от кандидата 

● българи --- 5 (+3 – консултирани); 

● чужденци --- 0 (3 консултирани); 

 

3.2. Брой на хабилитираните учени, израсли под ръководството на кандидата – 2 

доц. Станислав Балушев (СУ), проф. Драгомир Нешев (ANU, Австралия) 

 

3.3. Брой учебници и учебни помагала, написани от или с участието на кандидата 

● издадени у нас --- 4; 

● преведени в чужбина (в кои страни) --- 0; 

 

3.4. Разработени нови лекционни курсове – 5 бр. 

● наименование на курса; 

● Брой часове годишно; 

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

--- Електричество и магнетизъм – 60 часа лекции,  



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

--- Оптични комуникационни мрежи – 45 часа лекции + 15 часа семинар,  

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

  + 15 часа семинар 

 

4. Научно-организационна и административна дейност 

4.1.Заемани научно-организационни длъжности 

--- Ръководител на катедра Квантова електроника при Физически факултет (2003- 

 2011г.), 

--- От м.06, 2011г. - декан на Физически факултет и в това си качество – също и 

Председател на Научния съвет на Физически факултет, 

--- От 2002г. - член на Факултетния съвет на Физически факултет,  

--- Председател на Атестационната комисия на Физически факултет (2008-2011г.), 

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

 електроника при ВАК (2010г.). 

--- Член на Академичния 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 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 наградата на Столична община за 

най-добър млад учен на Софийския университет (2011г.,2015г.,2016г.) 

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

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

--- Член на журито за присъждане на наградата „За жените в науката” на фирма 

L‟OREAL (2013г.-2017г.) 

--- Член на съвета на Университетски изчислителен център (от 2013г.) 

--- Член на журито за селекция на студенти и докторанти за осъществяване на 

студентска мобилност по програма Еразъм+ (2015г.) 

--- 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.  

 

 

4.2.Заемани държавно-административни длъжности 

--- 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., назначен със заповед РД-23/12.01.2018г. на Министър на околната среда и 

водите Нено Димов.)  

 

 

4.3.Членство в международни организации 

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

Хумболтов съюз - България (от 1999г.).  

 

 

Верността на данните удостоверявам с подписа си. 

 

06.06.2018г.       / проф. дфн А. Драйшу /  

  

  



СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КАНДИДАТА ЗА  

ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ (ДОПИСЕН ЧЛЕН) НА БАН 

 

професор дфн Александър Драйшу от Физически факултет на  

Софийския университет „Св. Климент Охридски” 

за периода 2013г. – 2018г.  

 

1. Научна дейност 

1.1.Научни публикации (статии) 

(а) общ брой на научните публикации --- 36 (+4 изпратени) 

(б) от тях самостоятелни --- 0; 

(в) публикувани у нас --- 2; 

(г) публикувани в международни и чужди списания --- 18 

(д) публикувани в сборници на международни конференции --- 22; 

 

1.2.Монографии 

(а) общ брой на монографиите --- 0; 

 ● от тях самостоятелни --- 0; 

 ● глави от монографии --- 0; 

(б) издадени в чужбина (издателство) --- 0; 

(в) издадени у нас --- 0; 

 

1.3 Участия в конгреси и конференции 

(а) участие в Организационни комитети на научни конференции  

(кои конференции)  

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. 

 

(б) изнесени пленарни доклади на международни конференции --- 6: 

 23
rd

 International Laser Physics Workshop LPHYS‟14 (2014), 

Internat. Workshop “Advances in Nanophysics and Nanophotonics”, Magurele- 

Bucharest (Romania), 31 August-2 September, 2015.  

43-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика  

 „Оптика и оптични технологии в образованието”, Благоевград  



 (2015), 

4th NANOPHI consortium meeting, Fraunhofer Institute of Applied Optics, Jena, 

Germany (2017). 

Предстоящи 

10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union (Aug. 26-30, 2018, Sofia,  

 Bulgaria), 

12th International Conference of the Society of Physicists of Macedonia  

 (September 27-30, Ohrid, Macedonia). 

 

1.4 Цитирания на трудовете на кандидата 

(а) общ брой на цитатите --- 494 към 03.06.2018г.; 

(б) цитати от български автори --- 0; 

(в) цитати от чужди автори --- 480; 

(г) цитати в чужди монографии --- 14; 

(д) цитати в учебници --- 0; 

 

1.5 Участие в редакционни колегии на научни списания 

(а) у нас (в кои списания) – Bulgarian Journal of Physics; 

(б) в чужбина (в кои списания) - няма; 

 

1.6 Ръководени от кандидата съвместни изследвания по международно 

сътрудничество 

(а) общ брой на проектите --- 5; 

(б) от тях по двустранно сътрудничество --- 3 (сътрудничество между Университет 

Фридрих Шилер (Йена, Германия) и Софийския университет); 

(в) по многостранно сътрудничество --- 2 (по LaserLab Europe-7ма Рамкова  

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

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

 

2. Научно-приложна дейност  

2.1. Ръководство на международни и национални проекти 

(а) брой на проектите --- 4; 

(б) обща стойност на постъпленията в звеното на кандидата ~ 110 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.); 

(в) страни – участнички – (по Erasmus Mundus – Италия, Англия, Франция, 

Германия, Гърция, Австралия, Нова Зеландия, България, Дания; по LaserLab - 

Германия); 

 

2.2. Създадени нови технологии 

(а) брой на технологиите --- 2  

--- Генерация на високи хармонични със сингулярни снопове в полетата на  

 свръхкъси импулси; 



--- Генерация на суперконтинуум с оптични вихрови снопове. 

 (б) брой на патентите --- 0; 

(в) внедрявания: 

 ● у нас --- 0; 

● в чужбина --- 0; 

● общ икономически ефект --- 0; 

 

3. Подготовка на научни кадри 

3.1. Брой на докторантите, ръководени от кандидата 

● българи --- 3; 

● чужденци --- 0; 

 

3.2. Брой на хабилитираните учени, израсли под ръководството на кандидата 

доц. Станислав Балушев (СУ), доц. Драгомир Нешев (ANU, Австралия) 

3.3. Брой учебници и учебни помагала, написани от или с участието на кандидата 

● издадени у нас --- 2; 

● преведени в чужбина (в кои страни) --- 0; 

 

3.4. Разработени нови лекционни курсове 

● наименование на курса; 

● Брой часове годишно; 

--- Електричество и магнетизъм – 60 часа лекции,  

--- Оптични комуникационни мрежи – 45 часа лекции + 15 часа семинар,  

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

  + 15 часа семинар 

 

4. Научно-организационна и административна дейност 

4.1.Заемани научно-организационни длъжности 

--- Ръководител на катедра Квантова електроника при Физически факултет (до 2011г.), 

--- От м.06, 2011г. съм декан на Физически факултет и в това си качество – също и  

 Председател на Научния съвет на Физически факултет. 

--- Член на Факултетния съвет на Физически факултет,  

--- Председател на Атестационната комисия на Физически факултет (2008-2011г.), 

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

 електроника при ВАК (2010г.), 

--- 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 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 наградата на Столична община за най-

добър млад учен на Софийския университет (2015г.,2016г.) 

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

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

--- Член на журито за присъждане на наградата „За жените в науката” на фирма 

L‟OREAL (2013г.-2017г.) 

--- Член на съвета на Университетски изчислителен център (от 2013г.) 

--- Член на журито за селекция на студенти и докторанти за осъществяване на 

студентска мобилност по програма Еразъм+ (2015г.) 

--- 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.  

 

 

4.2.Заемани държавно-административни длъжности 

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

2018г., назначен със заповед РД-23/12.01.2018г. на Министър на околната среда и 

водите Нено Димов.)  

 

 

4.3.Членство в международни организации 

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

Хумболтов съюз - България (от 1999г.). 

 

Верността на данните удостоверявам с подписа си. 

06.06.2018г.       / проф. дфн А. Драйшу /  


