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I. ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ГРУПА „В“: 

Т.4 Хабилитационен труд – научни публикации в издания, които са реферирани и 

индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of 

Science и Scopus) 

1. Manev M., Ivanova M., 2013. Canonical-type connection on almost contact manifolds 

with B-metric. Annals of Global Analysis and Geometry, 43, No. 4, 397 – 408 (IF2013 = 

0.794, Q1; SJR2013 = 1.2) 

Abstract:  

The canonical-type connection on the almost contact manifolds with B-metric is 

constructed. It is proved that its torsion is invariant with respect to a subgroup of the general 

conformal transformations of the almost contact B-metric structure. The basic classes of the 

considered manifolds are characterized in terms of the torsion of the canonical-type 

connection. 

Резюме (превод): 

Конструирана е канонична свързаност върху почти контактните многообразия с B-

метрика. Доказано е, че тензорът на торзията й е инвариантен относно подгрупата от 

общите конформни трансформации на почти контактната B-метрична структура. 

Основните класове на разглежданите многообразия са характеризирани чрез торзията 

на каноничната свързаност. 

 

2. Ivanova M., Dospatliev L., 2019. Econometric model for estimation of heavy metals in 

wild edible mushroom (Suillus luteus). International Journal of Applied Mathematics, 32, 

No. 4, 721-731 (SJR2019 = 0.271) 
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Abstract: 

The aims of this work were to determine heavy metals (Pb, Cd, Co, Cu, Mn, Zn and Fe) 

contents in the wild edible mushroom Suillus luteus growing in the Batak Mountain, Bulgaria 

and to identify the relationship between Fe and the other elements using ordinary least squares 

multiple linear regression model. Quantitative determination of the concentration of the 

studied heavy metals was carried out in mineralized samples by Perkin Elmer AAnalyst 800 

atomic absorption spectrometer with deuterium background corrector. All statistical 

computing, analysis and all charts were performed with the statistical software R program. 

We received an ordinary least squares multiple linear regression model showed that: Zn, Mn, 

Cu, Co and Pb increase by 1%, the effect of this increase would result in an increase in Fe by 

2.15% on the average; if Cd decreases by 1%, the effect of this decrease would result in an 

decrease in Fe by 31%. 

Резюме (превод): 

Целите на тази работа бяха да се определи съдържанието на тежки метали (Pb, Cd, 

Co, Cu, Mn, Zn и Fe) в дивата ядивна гъба Обикновена масловка (Suillus luteus), растяща 

в планината Батак, България и да се установи връзката между Fe и останалите 

елементи, използвайки обикновен модел на множествена линейна регресия с най-малки 

квадрати. Количественото определяне на концентрацията на изследваните тежки 

метали се извърши с атомно-абсорбционен спектрометър Perkin Elmer AAnalyst 800 с 

деутериев фонов коректор. Всички статистически изчисления, анализи и графики бяха 

извършени със статистическата програма R. Получихме обикновен модел на 

множествена линейна регресия с най-малки квадрати показващ, че: ако Zn, Mn, Cu, Co 

и Pb се увеличават с 1%, ефектът от това увеличение би довел до увеличение на Fe 

средно с 2.15%; ако Cd намалее с 1%, ефектът от това намаление би довел до 

намаляване на Fe с 31%. 

 

 

II. ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ГРУПА „Г“: 

Т.7 Научна публикация в издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus), 

извън хабилитационния труд 

1. Ivanova M., Manev H, 2015. Five-dimensional Lie groups which are almost contact B-

metric manifolds with three natural connections. Current Developments in Differential 

Geometry and its Related Fields, 115 – 128, ISBN 978-981-4713-78-8 (Zbl. 1333.53070) 
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Abstract: 

We study three natural connections, linear connections preserving the structure tensors, on 

5-dimensional Lie groups which turn to be almost contact B-metric manifolds. We give 

conditions that they are flat, Ricci-flat or have null scalar curvatures. 

Резюме (превод): 

Изучаваме три естествени свързаности, линейни свързаности, запазващи 

структурните тензори върху 5-мерни групи на Ли, които се оказват почти контактни В-

метрични многообразия. Даваме условия, при които те са плоски, Ричи-плоски или 

имат нулеви скаларни кривини. 

 

2. Ivanova M., Dospatliev L., 2016. Use of vectors and factorials for calculation of 

microstates from p2, d2, f2 configurations and description of the p2 electron 

configuration. Chemistry, 25, No. 5, 677 – 685 (SJR2016 = 0.192) 

Abstract: 

The aim of this research was to compute the number of microstates for p
2
 configuration n 

= 6 and x = 2, for d
2
 configuration n = 10 and x = 2 and f

2
 configuration n = 14 and x = 2 

using vectors and the math function factorial as well as to describe in detail the microstates 

for p
2
 configuration n = 6 and x = 2 . The following results were obtained: for p

2
 configuration 

n = 6 and x = 2, N = 15 microstates; for d
2
 configuration n = 10 and x = 2, N = 45 microstates; 

for f
2
 configuration n = 14 and x = 2 , N = 91 microstates. It was established that the 15 

microstates of the p
2
 configuration. It was found that the 15 microstates of the p

2
 electron 

configuration belonged to three terms as followed: 5 microstates corresponding to the 
1
D 

term; 9 microstates to the 
3
Р term and 1 microstate to the 

1
S term. 

Резюме (превод): 

Целта на това изследване беше да се изчисли броя на микросъстоянията за 

електронната конфигурация p
2
 при n = 6 и x = 2, за електронната конфигурация d

2
 при n 

= 10 и x = 2 и за електронната конфигурация f
2
 при n = 14 и x = 2, използвайки вектори 

и математическата функция факториел както и да се опишат подробно 

микросъстоянията за електронната конфигурация p
2
 при n = 6 и x = 2. Получени са 

следните резултати: за електронната конфигурация p
2
 при n = 6 и x = 2, получихме N = 

15 микросъстояния; за електронната конфигурация d
2
 при n = 10 и x = 2, получихме N = 

45 микросъстояния; за електронната конфигурация f
2
 при n = 14 и x = 2, получихме N = 

91 микросъстояния. Бяха установени 15 микросъстояния за електронната канфигурация 
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p
2
. Установените 15 микросъстояния от електронната конфигурация p

2
 принадлежат на 

три терма: 5 микросъстояния, съответстващи на терм 
1
D; 9 микросъстояния на терм 

3
Р и 

1 микросъстояние на терм 
1
S. 

 

3. Dospatliev L.,  Ivanova M., 2017.  Boletus pinophilus growing in Bulgaria: Chemical 

profile and hazard index. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 70, No. 6, 

795 – 802 (IF2017 = 0.270, Q4; SJR2017 = 0.210) 

Abstract: 

Boletus pinophilus is a boletus, an edible mushroom frequently consumed worldwide as a 

gourmet mushroom, especially in Bulgaria, Serbia, Portugal, Basque Country, Navarre, 

France and Italy. The investigated Boletus pinophilus was rich in carbohydrates (83.21 g 100
-1

 

g
-1

 dw), followed by proteins (7.42 g 100
-1

 g
-1

 dw), ash (5.95 g 100
-1

 g
-1

 dw) and fat (3.42 g 

100
-1

 g
-1

 dw). Moisture (90.41%) and total energy (1667 kJ 100
-1

 g
-1

 dw) were also calculated. 

The concentrations of heavy metals: Pb (0.579 mg kg
-1

), Cd (0.579 mg kg
-1

), Cu (0.579 mg 

kg
-1

), Co (0.579 mg kg
-1

), Zn (0.579 mg kg
-1

), and Mn (0.579 mg kg
-1

), were assayed. Hazard 

index values were calculated for children 0-6 years old (0.606) and for adults > 18 years of 

age (0.346). According to this study, the edible wild mushroom Boletus pinophilus could be 

used in human nutrition due to its good properties. Heavy metal content of samples indicated 

that the Batak mountain was an ecologically pure region in Bulgaria, and, therefore, the 

mushrooms collected from this location could be consumed without any risk for human 

health. 

Резюме (превод): 

Боровата манатарка (Boletus pinophilus) е вид базидиомицетна гъба от рода 

Манатарка (Boletus), която често се консумира в световен мащаб и особено в България, 

Сърбия, Португалия, Страната на Баските, Навара, Франция и Италия. Боровата 

манатарка (Boletus pinophilus) е богата на въглехидрати (83.21 g 100
-1

 g
-1

 dw), следвани 

от протеини (7.42 g 100
-1

 g
-1

 dw), пепел (5.95 g 100
-1

 g
-1

 dw) и мазнини (3.42 g 100
-1

 g
-1

 

dw). Също така бяха изчислени влагата (90.41%) и общата енергия (1667 kJ 100
-1

 g
-1

 

dw). Беше определена концентрацията на тежките метали: Pb (0.579 mg kg
-1

), Cd (0.579 

mg kg
-1

), Cu (0.579 mg kg
-1

), Co (0.579 mg kg
-1

), Zn (0.579 mg kg
-1

), и Mn (0.579 mg kg
-1

). 

Стойностите на здравния риск бяха изчислени за деца на възраст от 0 до 6 години 

(0.606) и за възрастни над 18 години (0.346). Според това изследване, Борова манатарка 

(Boletus pinophilus) е годна за консумация и може да се използва в храненето на хората 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
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поради добрите си параметри. Съдържанието на тежки метали в пробите показа, че 

Баташката планина е екологично чист район в България и поради това гъбите, събрани 

от това място, могат да се консумират без риск за човешкото здраве. 

 

4. Ivanova M., Dospatliev L., 2017. Application of Markowitz portfolio optimization on 

Bulgarian stock market from 2013 to 2016. International Journal of Pure and Applied 

Mathematics, 117, No. 2, 291- 307  (SJR2017 = 0.139) 

Abstract: 

Investors of any time and of any investment area are faced with the conflicting objective 

of minimizing risks and simultaneously maximizing returns. Considering the trade-offs 

between risk and return, Harry Markowitz, an American financial economist, proposed the so-

called optimal portfolio theory in 1952. The aim of this paper is to provide a practical study of 

Markowitz model on the Bulgarian stock market from 2013 to 2016. The significance of this 

study arises from the fact that although Markowitz model has been widely used by investors 

worldwide, its application on Bulgarian stock market is still relatively limited. From the data 

inputs which are weekly closing prices of 50 stocks traded on Bulgarian Stock Exchange 

between January 2013 and December 2016, efficient frontiers in addition to optimal portfolios 

are determined on the basis of Markowitz theory. As a result, Bulgarian investors can select 

their own optimal portfolio that maximizes portfolio rate of return with respect to their risk 

preference. 

Резюме (превод): 

Инвеститорите по всяко време и от всяка инвестиционна област са изправени пред 

конфликтната цел - минимизиране на риска и едновременно увеличаване на 

възвръщаемостта. Имайки предвид компромисите между риск и възвръщаемост, Хари 

Марковиц, американски финансов икономист, е предложил така наречената оптимална 

теория за портфейла през 1952 г. Целта на тази статия е да предостави практическо 

проучване на модела на Марковиц на Българската фондова борса за периода от 2013 г. 

до 2016 г. Значението на това проучване произтича от факта, че въпреки че моделът на 

Марковиц е широко използван от инвеститорите по целия свят, неговото приложение 

на Българската фондова борса е все още сравнително ограничено. От данните, които са 

седмични цени на затваряне на 50 акции, търгувани на Българската фондова борса 

между януари 2013 г. и декември 2016 г., въз основа на теорията на Марковиц, са 

определени ефективни граници в допълнение към оптимални портфейли. В резултат на 
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това българските инвеститори могат да изберат свой собствен оптимален портфейл, 

който максимизира доходността на портфейла спрямо предпочитанията им за риск. 

 

5. Dospatliev L., Lacheva M., Radoukova T., Stoyanova M., Ivanova M., 2019. 

Econometric model for estimation of essential amino acid in wild edible mushroom 

Boletus pinophilus. Oxidation Communications, 42, No. 4, 496 - 506 (IF2015 = 0.489, Q4; 

SJR2019 = 0.224) 

Abstract: 

The samples were collected from the Batak Mountain, Bulgaria. The popular wild edible 

mushroom species Boletus pinophilus was analysed for essential amino acid compositions by 

high-performance liquid chromatography (HPLC). Essential amino acids: histidine (His), 

threonine (Thr), methionine (Met), valine (Val), leucine/isoleucine (Leu/Ile), phenylalanine 

(Phe), lysine (Lys) were determined. All statistical computing, analysis and all charts were 

performed with the statistical software R program. We received an ordinary least squares 

multiple linear regression model, which showed that if Met and Val increase by 1%, the effect 

of this increase would result in an increase in His by 6.83% on the average; if Thr, Leu.Ile, 

Phe and Lys decreases by 1%, the effect of this decrease would result in an decrease in His by 

2.44% on the average. 

Резюме (превод): 

Пробите бяха събрани от планината Батак, България. Популярната дива ядлива гъба 

Борова манатарка (Boletus pinophilus) беше анализирана за есенциални аминокиселини 

чрез високоефективна течна хроматография (HPLC). Бяха определени следните 

есенциални аминокиселини: хистидин (His), треонин (Thr), метионин (Met), валин 

(Val), левцин/изолевцин (Leu/Ile), фенилаланин (Phe), лизин (Lys). Всички 

статистически изчисления, анализи и графики бяха извършени със статистическия 

софтуер R. Получихме обикновен модел на множествена линейна регресия с най-малки 

квадрати, който показа, че ако Met и Val се увеличат с 1%, ефектът от това увеличение 

би довел до увеличение на His средно с 6.83%; ако Thr, Leu.Ile, Phe и Lys намалее с 1%, 

ефектът от това намаление би довел до намаляване на His средно с 2.44%. 

 

6. Ivanova M., Dospatliev L, Papazov P., 2019. Application of ICP-OES method of 

determination of K, P, Mg, Na and Ca in nine wild edible mushrooms with a 
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chemometric approach. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 72, No. 2, 

182-190 (IF2019 = 0.343, Q4; SJR2019 = 0.218) 

Abstract: 

The aim of this study was to determine elements: potassium (K), phosphorus (P), 

magnesium (Mg), sodium (Na) and calcium (Ca) contents and their bioaccumulation factors 

(BCF) in nine species wild edible mushrooms (Amanita caesarea, Boletus pinophilus, 

Cantharellus aurora, Cantharellus tubaeformis, Cantharellus cibarius, Craterellus 

cornucopioides, Lactarius deliciosus, Morchella esculenta and Tricholoma equestre) and 

Cambisol soil samples collected from forest sites in the Batak area, Rhodope mountains, 

Bulgaria. The minimum and maximum bioaccumulation factors were calculated for: K 

(11.12–26.70), P (3.05–9.49), Mg (0.17–0.21), Na (0.45–3.71) and Ca (0.04–0.10). The 

highest bioaccumulation factor was calculated for Amanita caesarea (26.70 for K). The 

lowest bioaccumulation factor was calculated for Boletus pinophilus and Lactarius deliciosus 

(0.04 for Ca). The relation between the mushrooms species in relation to their total macro 

element contents was determined by cluster analysis. 

Резюме (превод): 

Целта на това изследване беше да се определи концентрацията на елементите: калий 

(К), фосфор (Р), магнезий (Mg), натрий (Na) и калций (Са) и техните биоакумулиращи 

фактори (BCF) в девет вида диви ядливи гъби: Булка (Amanita caesarea), Борова 

манатарка (Boletus pinophilus), Златист пачи крак (Cantharellus aurora), Сивожълт пачи 

крак (Cantharellus tubaeformis), Обикновен пачи крак (Cantharellus cibarius), Тръбенка 

(Craterellus cornucopioides), Рижика (Lactarius deliciosus), Обикновена смръчкула 

(Morchella esculenta) и Лимонка (Tricholoma equestre) и почвени проби, събрани от 

горски обекти в Баташката планина, България. Минималните и максимални 

биоакумулиращи фактори бяха изчислени за: K (11.12–26.70), P (3.05–9.49), Mg (0.17–

0.21), Na (0.45–3.71) и Ca (0.04–0.10). Най-високият биоакумулиращ фактор беше 

изчислен за гъбата Булка (Amanita caesarea) (26.70 за K). Най-ниският биоакумулиращ 

фактор беше изчислен за гъбите Борова манатарка (Boletus pinophilus) и Рижика 

(Lactarius deliciosus) (0.04 за Ca). Връзката между видовете гъби спрямо общото им 

съдържание на макроелементи беше определена чрез клъстерен анализ. 
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7. Ivanova M., Katrandzhiev N., Dospatliev L., Papazov P., 2019. Comparison of 

mathematical models describing mushroom (Amanita caesarea) drying. Journal of 

Chemical Technology and Metallurgy, 54, No. 5, 920-925 (SJR2019 = 0.190) 

Abstract: 

Eleven mathematical models аre used to treat the moisture data obtained. The results 

obtained show that the semi-theoretical models chosen in this work are quite good in 

description of isothermal drying. It is found that the Modified Henderson and Pabis model is 

the most appropriate for fitting MR vs. t curve of hot-air isothermal drying. The value of its 

correlation coefficient is higher than 0.999, while those of the chi-square and the root mean 

square error are less than 0.0076 and 0.0079, correspondingly. 

Резюме (превод): 

Единадесет математически модела се използват за обработка на получените данни 

за влагата. Получените резултати показват, че полу-теоретичните модели, избрани в 

тази работа, са доста добри в описанието на изотермичното сушене. Установено е, че 

модифицираният модел на Хендерсън и Пабис е най-подходящият модел, описващ MR 

спрямо t при изотермичното сушене с горещ въздух. Стойността на коефициентта на 

корелация за този модел е по-висок от 0,999, докато тези на хи-квадрат и средната 

квадратична грешка са по-малки съответно от 0,0076 и 0,0079. 

 

8. Ivanova M., Dospatliev L., 2019. Geometric characteristics and properties of a two-

parametric family of Lie groups with almost contact B-metric structure of the smallest 

dimension. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Mathematica, 64, No. 4, 593–599 (SJR2019 

= 0.194) 

Abstract: 

Almost contact B-metric manifolds of the lowest dimension 3 are constructed by a two-

parametric family of Lie groups. Our purpose is to determine the class of considered 

manifolds in a classication of almost contact B-metric manifolds and their most important 

geometric characteristics and properties. 

Резюме (превод): 

Почти контактни В-метрични многообразия от най-ниската размерност 3 са 

конструирани чрез двупараметрично семейство от групи на Ли. Нашата цел е да 

определим класа на разглежданите многообразие в класификация на почти контактни 
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В-метрични многообразия и техните най-важни геометрични характеристики и 

свойства. 

 

9. Ivanova M., Katrandzhiev N., Dospatliev L., 2020.  Using some mathematical models in 

modeling mushroom drying (Agaricus Bisporus). International Journal of Applied 

Mathematics, 33, No. 1, 109-124 (SJR2019 = 0.271) 

Abstract: 

In the present study, a thin-layer drying kinetics of Agaricus bisporus mushroom was 

experimentally investigated in convective dryer. Experiments were performed at air 

temperatures of 35 °C, 45 °C, and 55 °C and constant air velocity of 2 m s
−1

. In order to select 

a suitable form of the drying curve, 11 different mathematical models were fitted to 

experimental data. The high values of coefficient of determination (R
2
) and the low values of 

reduced chi-square (χ
2
) and root mean square error (RMSE) indicated that the Modified 

Henderson and Pabis model could satisfactorily illustrate the drying curve of Agaricus 

bisporus mushroom. The Modified Henderson and Pabis model had the highest value of R
2
 

(0.9990), the lowest χ
2
 (0.0001) and RMSE (0.0092). Fick’s second law was used to calculate 

the effective moisture diffusivity. The moisture diffusion coefficient varied between 

1.4970×10
−8

 and 2.7222×10
−8

 m
2
 s

−1
 for the given temperature range and corresponding 

activation energy was 25.1648 kJ mol
−1

. 

Резюме (превод): 

В настоящото проучване експериментално е изследвана кинетика на тънкослойно 

сушене на гъбата Печурка (Agaricus bisporus) в конвективна сушилня. Експериментите 

бяха проведени при температура на въздуха 35 °C, 45 °C и 55 °C и постоянна скорост на 

въздуха 2 m s
−1

. За да се избере подходяща крива на сушене, към експериментално 

снетите данни за влажността, бяха изследвани единадесет различни математически 

модела. Високите стойности на коефициента на детерминация (R
2
) и ниските стойности 

на редуцираното хи-квадрат (χ
2
) и средна квадратична грешка (RMSE) показват, че 

Модифицираният модел на Хендерсън и Пабис може задоволително да илюстрира 

кривата на сушене на гъбата Печурка (Agaricus bisporus). Модифицираният модел на 

Хендерсън и Пабис имаше най-високата стойност на R
2
 (0,9990) и най-ниските χ

2
 

(0,0001) и RMSE (0,0092). Вторият закон на Фик беше използван за изчисляване на 

ефективната дифузия на влагата. Коефициентът на дифузия на влагата варираше между 
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1.4970×10
−8

 и 2.7222×10
−8

 m
2
 s

−1
 за дадения температурен диапазон и съответната 

енергия за активиране беше 25.1648 kJ mol
−1

. 


