
Програма на 9-та секция Теоретична физика към 

3 Национален конгрес по физически науки 
Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе 147 (спирка на метрото) 

За текущи изменения в програмата, мястото и аудиторията на провеждане моля следете сайта 

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/novini/tretinacionalenkongrespofiziceskinauki 

Четвъртък 29.09.2016 Зала Вихрен 

12:30-13:00 Signed Particle Interpretation for Wigner-Quantum Electron Evolution, 

  M.H. Nedjalkov, J. Weinbub, I. Dimov, S. Selberherr, 

  nedjalkov@iue.tuwien.ac.at, 

  http://web.iue.tuwien.ac.at/personal/jb2016/screen/content/nedjalkov.html 

Неделя 02.10.2016, 09:00-18:00 Зала Пирин 

Всеки доклад от секция Теоретична физика е „поканен” и „секционен пленарен” 

Kоординатор на секцията проф. дфн Тодор Мишонов mishonov@bgphysics.eu 

Първа сесия: председател Тодор М. Мишонов 

09:00-09:25 Статични и бавновъртящи се неутронни звезди в R
2
 гравитация, 

  Калин В. Стайков, Стойчо С. Язаджиев, 

  kstaykov@phys.uni-sofia.bg, kalin.v.staikov@gmail.com 

09:30-09:55 Електростатика на квадруполяризуеми среди, 

  Радомир И. Славчов, Иглика М. Димитрова, Цанко И. Иванов, 

  iglika.m.dimitrova@gmail.com 

10:00-10:25 Стационарна светлина във фотонно кристално влакно, 

  Ф. Блат, Л. Симеонов, Т. Халфман, Т. Питърс, 

  lachezar43@gmail.com 

10:30-10:55 Field theory of anisotropic layered antiferromagnets, 

  Dimo I. Uzunov, 

  d.i.uzunov@gmail.com 

11:00-11:25 Кафе пауза 

11:30-11:55 Електродинамика на твърди тела с квазичастични токови носители, 

  Димитър Пушкаров, 

  dimitar.pushkarov@gmail.com 

12:00-12:25 Единственост на статичните решения на уравненията на Айнщайн-Максуел, 

 съдържащи фотонна сфера, 

  С. Язаджиев и Б. Лазов, 

  boian_lazov@yahoo.com 

12:25-12:55 On integrable wave interactions and Lax pairs on symmetric spaces, 

  V. S. Gerdjikov, G. G. Grahovski, R. I. Ivanov, 

  gerjikov@inrne.bas.bg 

13:00-13:55 Обед 

14:00-14:25 Non-abelian T-duality from Penrose limit of the Pilch-Warner solution, 

  H. Dimov, S. Mladenov, R. C. Rashkov, T. Vetsov, 

  vetsov@phys.uni-sofia.bg 

14:30-14:55 Exact Results for the Behavior of the Thermodynamic Casimir Force in a Model of 

 Film System with a Strong Surface Adsorption, 

  D. M. Dantchev, V. M. Vassilev, P. A. Djondjorov, 

  vasilvas@imbm.bas.bg 
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Втора сесия: председател Васил М. Василев 

15:00-15:25 WKB approach for the solar corona heating and launching of solar wind by Alfvén 

 waves – concept of self-induced opacity, 

  Т. M. Мишонов, А. Варонов, 

  avaronov@phys.uni-sofia.bg 

15:30-15:55 Nonlinear Evolution Equations and Affine Kac-Moody Algebras, 

  V.S. Gerdjikov, D.M. Mladenov, A.А. Stefanov, S.K. Varbev, 

  aleksander.a.stefanov@gmail.com 

16:00-16:25 Бавно въртящи се неутронни звезди в скаларно-тензорни теории с масивно 

 скаларно поле, 

  Стойчо С. Язаджиев, Даниела Д. Донева, Димитър Попчев, 

  dpopchev@gmail.com 

16:30-16:55 Modular Multiscale Approach to the Protein-Folding Problem, 

  Nevena Ilieva, Jiaojiao Liu, Peicho Petkov, Jianfeng He, and Antti Niemi, 

  nevena.ilieva@acad.bg 

17:00-17:25 On some new properties of the Totally Asymmetric Simple Exclusion Process, 

  Nina Pesheva, Jordan Brankov, Nadezhda Bunzarova, 

  nina@imbm.bas.bg 

17:30-17:55 Holographic and coherent anti-Stokes Raman scattering microscopy, 

  Ventseslav Sainov, 

  ventseslavsainov@gmail.com 

проф. дфн Тодор Мишонов 
mishonov@bgphysics.eu 

Председател на СК на СФБ 

GSM 0.886.331.693 

BG-1164 София, бул. Дж. Баучър 5, 

Физически факултет, к-ра Теоретична физика 

Последна редакция на това съобщение 20:27, 04.09.2016 г за текущата версия моля посетете 
https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/novini/tretinacionalenkongrespofiziceskinauki/ProgramTheorPhys3C

ongress2016.doc 

Послепис: 

Самите статии които ще се представят на конгреса ще се поместят на страницата: 
https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/novini/statiiteotsekciateoreticnafizikana3nkfn  

Резюметата са публикувани на отделен линк: 
https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/novini/rezumetanasesiateoreticnafizikana3nkfn 

Оформянето на работите: 

Една от важните цели на конгреса е да се активира колегията и физиците да научат над какви 

проблеми работят колегите им. Затова типичния доклад на конгреса е представяне на 

последната научна работа. Това може да бъде отпечатана наскоро работа, приет за печат 

ръкопис или работен семинар за представянето на нова идея. При желание на авторите текста 

на статията може да се представи като препринт и да бъде издаден в материалите на 

конгреса. Това може да бъде и копие на препринт от сървъра на корнелския университет, а в 

отделни случаи по исключение за диска с материалите на конгреса може да се представи и 

файла с презентацията на доклада. 

Статиите изпратени за публикуване в диска с материалите на конгреса и евентуално за 

българското списание по физика трябва да са оформени на Латех, като се използват 4-те 

файла: 

1) Art_Heron_Press.pdf резултат от компилацията на образеца 
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2) Art_Heron_Press.tex изходния текстови файл на статията-образец 

3) BJP.CLS  

4) BK10.CLO  

това са служебни файлове на издателството. Тези файлове са публикувани и в архива 

Art_Heron_Press.rar поместен на страницата 

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/novini/statiiteotsekciateoreticnafizikana3nkfn  

Моля проверете дали на вашия компютър компилацията е успешна и пишете при проблеми. 

PDF файловете със статиите пратете до началото на Конгреса (29.09.2016). Файловете да са 

озаглавени по стандарта Art_09_Ime_Familija.pdf; 09 е номера на секцията ни. За да има 

елемент на новина, файловете ще бъдат публикувани на сайта на секцията веднага след 

приключване на сесията. Статиите в диска с материалите на конгреса имат статут на 

препринт и след време се очаква авторите да публикуват завършена статия в текущата 

научна периодика. 

 

Архивите стандартно озаглавени Art_09_Ime_Familija.rar, които съдържат всички 

необходими за компилацията файлове (както и отново самия PDF резултат от компилацията) 

ще се използват от издателя за съставянето на диска с материалите на конгреса. Само по 

желание на авторите, изказано в съпровождащото архива писмо и преценка на координатора 

на секцията отделни статии ще бъдат насочени за публикация в Bulg. J. Phys като 

окончателна завършена статия. В списанието те ще бъдат рецензирани по стандартната 

процедура и едва след рецензирането, от редакцията ще бъде взето решение за тяхното 

публикуване; това не е част от организацията на конгреса. Работите публикувани в Bulg. J. 

Phys. ще имат статут на крайна публикация и естествено не могат да се публикуват в други 

списания. За нашата секция това ще са всички получени до началото на конгреса статии за 

които авторите са пожелали работата им в краен вид да бъде публикувана в Bulg. J. Phys. 

Тези компускрипти задължително трябва да бъдат на Латех по стандарта на конгреса близък 

до нашето национално списание Bulg. J. Phys. Материали ще бъдат изпратени в редакцията 

на 03.10.2016; т.е. филтъра за селекция ще бъде само спазването на срока. След 

приключването на Конгреса кореспонденцията свързана с издаването на диска трябва да 

бъде адресирана единствено към издателя Херон прес heron_press@mail.bg, а 

кореспонденцията свързана с Bulg. J. Phys. към редакцията на списанието. Накратко, 

участието в конгреса за нашата секция може да бъде като доклад евентуално последван от 

препринт в диска или при желание статия в Bulg. J. Phys. 

e-mails: kstaykov@phys.uni-sofia.bg, kalin.v.staikov@gmail.com, iglika.m.dimitrova@gmail.com, 

lachezar43@gmail.com, vitanovpetko@yahoo.co.uk, boian_lazov@yahoo.com, d.i.uzunov@gmail.com, 

dimitar.pushkarov@gmail.com, gerjikov@inrne.bas.bg, vetsov@phys.uni-sofia.bg, heron_press@mail.bg, 

vasilvas@imbm.bas.bg, avaronov@phys.uni-sofia.bg, aleksander.a.stefanov@gmail.com, dpopchev@gmail.com, 

nedjalkov@iue.tuwien.ac.at, nevena.ilieva@acad.bg, nina@imbm.bas.bg, ventseslavsainov@gmail.com 

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/novini/statiiteotsekciateoreticnafizikana3nkfn
mailto:heron_press@mail.bg
mailto:kstaykov@phys.uni-sofia.bg
mailto:kalin.v.staikov@gmail.com
mailto:iglika.m.dimitrova@gmail.com
mailto:lachezar43@gmail.com
mailto:vitanovpetko@yahoo.co.uk
mailto:boian_lazov@yahoo.com
mailto:d.i.uzunov@gmail.com
mailto:dimitar.pushkarov@gmail.com
mailto:gerjikov@inrne.bas.bg
mailto:vetsov@phys.uni-sofia.bg
mailto:heron_press@mail.bg
mailto:vasilvas@imbm.bas.bg
mailto:avaronov@phys.uni-sofia.bg
mailto:aleksander.a.stefanov@gmail.com
mailto:dpopchev@gmail.com
mailto:nedjalkov@iue.tuwien.ac.at
mailto:nevena.ilieva@acad.bg
mailto:nina@imbm.bas.bg
mailto:ventseslavsainov@gmail.com

