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1. Привет, Тишо! Почина ли си след първата ти сесия, в която участваш само като изпитващ? Разкажи
ни за предметите, които водиш. Какво ти предстои през идващия семестър?

Здравей и благодаря за поканата! Хората, които ме познават добре, знаят, че думата „почивка“ ми е
малко чужда. Използвах времето, в което нямах занятия, за да наваксам с някои други ангажименти,
тъй като освен с преподавателска дейност, се занимавам и с доста организационни неща и с научна
работа. Що се отнася до предметите, които водя, бих искал да обърна внимание на избираемия
курс „Приложения на математиката за моделиране на реални процеси“, който водим с проф. Стефка
Димова. Това е курс, на който студентите имат възможност да работят по реални приложни задачи в
продължение на целия семестър и по този начин да видят приложението на това, което са изучавали във
фундаменталните математически курсове. По принцип, студентите намират много от тези курсове за
твърде теоретични и не виждат приложенията на математиката в практиката. Именно затова миналата
година инициирах създаването на този курс. Тогава в екипа участва и Светослав Наков, който сега е
докторант в Линц и, съдейки по мненията на студентите от анкетите и от разговорите ни с тях, курсът
се оказа много успешен. И тази година го записаха доста хора, дано отново да бъде така. Иначе,
курсовете, които водя, са свързани с математическо моделиране и с числени методи. Повечето задачи,
които възникват на практика, не могат да бъдат решени с познатите аналитични методи и затова
изучаването и прилагането на числени методи е нещо много важно.

2. Завършил си спец. "Компютърни Науки" през 2012г., а в последствие избираш магистърската програма
към катедра "Числени Методи". Защо се развиха така нещата при теб?

До известна степен изгубих мотивация да се занимавам с програмиране, тъй като по различни причини
останах разочарован от специалността си. Така или иначе, в приложната математика, от една страна,
намерих интересна, предизвикателна и перспективна област, която ме привлича, а в хората от катедра
„Числени методи и алгоритми“, от друга страна, намерих отлични преподаватели и среда, в която
мога да се развивам, за което съм им изключително благодарен. Смея да твърдя, че магистърската
програма „Изчислителна математика и математическо моделиране“ е една от най-добрите във ФМИ и
неслучайно тя беше одобрена от Европейския консорциум за индустриална математика (ЕКМИ) и през
миналата година ФМИ стана официален Учебен център на Консорциума, в който членуват много от
престижните европейски университети. Представянето на нашите студенти на традиционните седмици
по моделиране, организирани всяко лято от ЕКМИ, показва, че подготовката в нашата магистърска
програма по нищо не отстъпва на тази в другите учебни центрове на ЕКМИ.

3. Какъв съвет би дал на хората, които все още търсят дялът на математиката, който им е най-интересен
или на тези които се колебаят между математика и програмиране?
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Според мен в последно време се наблюдава едно изкуствено противопоставяне между математика и
програмиране. Науката е едно цяло и математиката е нейният език. Независимо дали говорим за
задача в областта на физиката, биологията или химията; инженерна задача или задача от областта
на компютърните науки, за нейното описание и решаване е необходим математически апарат. Това,
което много ме радва, е, че някои студенти идват при мен с въпроси за задачи, които са възникнали
в работата им. Те сами откриват връзката между това, за което си говорим в курсовете по числени
методи, и това, по което работят в софтуерните фирми. Разбира се, далеч съм от мисълта, че човек
не може да си намери работа в IT сферата, без да използва математика, но има и много фирми и
позиции, работата в които е свързана с много сериозни математически познания. Това особено силно
се отнася тогава, когато трябва да се създават нови алгоритми за решаването на различни проблеми.
От друга страна, в днешно време приложната математика е свързана с много програмиране, така че не
бих искал да противопоставям двете области. Иначе, на мен винаги са ми били интересни приложните
задачи, свързани с математическо моделиране, тъй като това ми дава възможност да се докосна до
много области на познанието.

4. Наскоро приключи кампанията по селектиране на избираемите предмети от всеки студент във ФМИ.
Можеш ли да изброиш няколко предмета, които са ти харесали, когато ти си ги карал?

Слушал съм интересни курсове, но ще отлича един, тъй като той ме убеди да се занимавам с приложна
математика и с математическо моделиране. Това е курсът „Математически модели и изчислителен
експеримент“, който се води от проф. Стефка Димова. Казвам го като доскорошен студент, макар
че през последните три години имам удоволствието да водя упражненията на този курс. В курса се
разглеждат редица математически модели, които имат много голямо приложно значение в различни
области, и се разглеждат техники за тяхното числено и аналитично изследване. На мен този курс ми
помогна да осъзная как математиката се прилага в практически задачи.

5. Работил ли си като програмист и допускаш ли възможността да работиш отново като такъв вбъдеще.
Ако не- защо?

Не съм работил в софтуерна фирма, но съм работил по сериозни проекти, идващи от такива. Като цяло
работата ми също е свързана с доста програмиране. Засега не се виждам в компания от IT сферата,
тъй като съм щастлив от това, което правя, а и целите и амбициите ми са насочени в друга посока.

6. В момента работиш ли с някой от преподавателите ни върху даден научен проблем? Ако да- какъв
точно?

В момента работя по няколко различни задачи. Основната ми работа е свързана с един голям проект за
моделиране на артериални аневризми, в който участват хора от Института по математика и информатика
(където също работя), Института по механика и биомеханика, Института по невробиология и Университетската
болница „Св. Екатерина“. Имаме контакти и с голяма австрийска фирма, занимаваща се с медицински
софтуер в тази област. Също така, заедно с проф. Нели Димитрова от Института по математика
и информатика се занимавам с някои модели в екологията, по-конкретно популационната динамика.
Работя и по някои задачи с проф. Стефка Димова от нашия факултет и чл.-кор. Красимир Данов от
ФХФ, свързани с определяне на повърхностно напрежение на течности. Направата на измервателни
уреди за повърхностно напрежение и софтуера за тях е една много голяма индустрия.

7. В другото интервю от текущия ни брой, проф. Гено Николов изразява мнението, че преподавателите
във ФМИ трябва да имат повече време за работа върху научни трудове и публикации. Споделяш ли
това негово мнение. Към момента стига ли ти времето за извършване на такава дейност?

Както на повечето хора, и моето време никога не стига. Опитвам се обаче някак да балансирам всичките
си ангажименти.

8. През последните години си взел участие в няколко международни форума за магистри, докторанти и
млади учени. Къде се проведоха и каква беше тяхната тематика?

Лятото на 2013 година участвах на традиционната Лятна школа със седмица по моделиране, организирана
от ЕКМИ в Мадрид. Иначе, съм участвал два пъти с доклади на международните конференции
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BIOMATH (от миналата година съм и член на организационния комитет), участвах и в първите
две издания в България на международния уъркшоп „European Study Group with Industry (ESGI)”,
на който различни фирми поставят задачи, възникнали в тяхната практика, и участниците в тях –
професионални математици, докторанти и магистри работят в продължение на една седмица, за да
предложат решения на проблемите. От 14-ти до 18-ти септември тази година ще се проведе и третото
за България издание на тази инициатива. Бих искал да използвам тази възможност и да поканя
всички желаещи да вземат участие в нея. В тази връзка, юли месец планираме и провеждането на
Подготвителна седмица по моделиране, на която ще могат да участват магистри и някои бакалаври,
така че да се подготвят и да вземат след това участие в ESGI.

9. Едва ли много от студентите ти знаят или предполагат, че ти си професионален певец. Ще ни разкажеш
ли повече за това?

За съжаление, в последно време почти не ми остава време за това и ми е само като хоби. Допреди
няколко години се занимавах по-активно, имах участия и концерти в различни градове. Заедно с моя
колега и приятел Никола Филчев, който, впрочем, също е възпитаник на ФМИ, спечелихме преди
няколко години международния конкурс „Сарандев“ с авторската си песен „Децата на България“. Сега
обаче пея само за удоволствие.

10. А каква е любимата ти музика?

Слушам различни стилове, но най-вече поп и рок музика със звученето на 80-те и 90-те години на
миналия век.

11. Ако разполагаш с наистина много пари, в какво би ги вложил?

С асистентската заплата, за щастие, скоро няма да ми се наложи да мисля по такива сложни въпроси
:) По-сериозно, много бих се радвал повече студенти да се насочват към научна работа, а за това пари
определено не биха били излишни.

12. Дай някаква препоръка към вестника или отправи поздрав към някого във ФМИ, ако желаеш!

Първо, бих искал да пожелая на вестника да се радва на все повече популярност. Като идея бих
предложил да представяте и студенти от Факултета, тъй като те със сигурност имат много какво да
ни разкажат. Иначе, пожелавам на всички студенти да търсят (и да намират!) мотивация и желание
да се развиват, независимо че невинаги нещата в обучението им ще вървят гладко. Да бъдат активни,
защото във ФМИ има хора, от които може да се научи много, и трябва да се използват максимално
срещите с тях. На преподавателите желая много ентусиазъм и отговорност в тяхната работа!
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