
 

До  

Академичния съвет 

Тук 
 
 

 

Д о к л а д 
 

 

От проф. д-р Невена Милева, 

 зам.-ректор по научноизследователска и проектна дейност, международно 

сътрудничество. 

 

Във връзка с проведената Конкурсна сесия 2017/2018 и рецензирането на 

проектните предложения, предлагам за гласуване следните класирани и 

финансирани проекти: 

 

Конкурс „Млади учени и докторанти” 2017-2018  

 

Класирани и финансирани: 

 
МУ17-ФФ-023 Физически 

факултет 

Проф. Росица 

Донева 

Акумулативни фреймови модели за 

извличане и агрегиране на данни за 

знания и процеси в обучението 

МУ17-БФ-029 Биологически 

факултет 

Гл. ас. 

Мариана 

Николова 

Изследване механизма на инхибиране 

на ензими от въглехидратната обмяна 

/а-глюкозидаза и в-глюкозидаза/ от 

различни фенолни съединения 

изолирани от български медицински 

растения 

МУ17-БФ-012 Биологически 

факултет 

Проф. Балик 

Джамбазов 

Ефекти на цианотоксините, 

продуцирани от представители на 

Cyanobacteria върху други групи 

водорасли – алелопатични механизми 

на въздействие 

МУ17-ХФ-027 Химически 

факултет 

Доц. Николай 

Кочев 

GCM – софтуерен модул за теоретично 

предсказване на свойства на химични 

съединения посредством адитивни 

схеми 

МУ17-ФМИ-

003 

Факултет по 

математика и 

информатика 

Проф. 

Снежана 

Гочева 

Дейта майнинг моделиране и приложни 

софтуерни системи 



МУ17-ФМИ-

007 

Факултет по 

математика и 

информатика 

Проф. 

Снежана 

Христова 

ИКТ в помощ на научните изследвания 

по математика и информатика и 

приложенията им 

МУ17-ХФ-024 Химически 

факултет 

Доктор Ирена 

Костова 

Получаване на компоненти за изготвяне 

на хартиени и полимерни 

нанокомпозити с приложение за 

изработка и защита на ценни документи 

 

 

За допълнително рецензиране:  

 
МУ17-ФИФ-

030 

Философско-

исторически 

факултет 

Проф. Албена 

Хранова 

Порастването. Сравнително изследване 

на стратегии за преход от юношество 

към зрелост в контекста на формалното 

и неформално образование и влиянието 

на новите медии 

МУ17-ФИФ-

028 

Философско-

исторически 

факултет 

Доц. Меглена 

Златкова 

Сензорна етнография на града 

МУ17-БФ-022 Биологически 

факултет 

Гл. ас. Славея 

Петрова 

Разработване на модел за оценка на 

екологичното състояние на 

урбанизирани ландшафти 

 

Резерви: 
 
МУ17-ФФ-015 Физически 

факултет 

Доц. Димитър 

Токмаков 

Безжична микропроцесорна система за 

измерване на повърхностен потенциал 

МУ17-ФМИ-001 Факултет по 

математика и 

информатика 

Проф. 

Станимир 

Стоянов 

EXPERT  (Experimental Personal Robot That 

Learn) Експериментален персонален робот, 

който учи 

МУ17-ФИСН-

008 

Факултет по 

икономически 

и социални 

науки 

Доц. Велин 

Станев 

Маркетингови комуникации и изграждане 

на конкурентни предимства от висшите 

училища 

 

 

Конкурс „Факултетни проекти” 2017-2018 
 

Класирани и финансирани: 
 

№ Факултет Ръководител  Тема 

ФП17-БФ-001 Биологически 

факултет 

Доц. Дилян 

Георгиев 

Оценка на антропогенния стрес върху 

влажни зони в Южна България 



ФП17-ФК-002 Филиал 

Кърджали 

Проф. 

Велизар 

Гочев 

Извличане на токсиканти от водни 

разтвори с нови биокомпозитни 

сорбенти 

ФП17-ЮФ-003 Юридически 

факултет 

Проф. 

Венцислав 

Стоянов 

Динамика на българското право в 

контекста на европейските правни 

системи 

ФП17-ТК-006 Технически 

колеж Смолян 

Доц. Слави 

Любомиров 

Мултифункционална лаборатория за 

изследвания в инженерното 

образование 

ФП17-ПФ-007 Педагогически 

факултет 

Проф. 

Румяна 

Танкова 

Иновативна образователна среда 

ФП17-ФМИ-008 Факултет по 

математика и 

информатика 

Доц. Анна 

Малинова 

Иновационни софтуерни инструменти и 

технологии с приложения в научни 

изследвания по математика, 

информатика и педагогика на 

обучението 

ФП17-ФФ-010 Физически 

факултет 

Доц. 

Драгомир 

Господинов 

Комплексен подход за изследване на 

физични и инженерни аспекти на 

екотехнологиите 

ФП17-ФС-011 Филиал 

Смолян 

Доц. 

Русалена 

Пенджекова-

Христева 

Memoria de future (Памет за бъдещето): 

мултидисциплинарни аспекти в 

изследванията на човека 

ФП17-ФИСН-012 Факултет по 

икономически 

и социални 

науки 

Доц. 

Аксентия 

Замфирова 

Предизвикателства и бариери пред 

задълбочаване на интеграционните 

процеси за новоприетите страни членки 

на ЕС /на примера на България/ 

ФП17-ХФ-013 Химически 

факултет 

Доц. Стоянка 

Атанасова 

Създаване на нови материали и 

технологии и изследва приложението 

им в сферата на здравеопазването, 

фармацевтичната промишленост и 

околната среда 

ФП17-ФИФ-014 Философско-

исторически 

факултет 

Доц. Симеон 

Кацаров 

Трансформиращо /се/ село 

 

В изчакване: 
 

ФП17-ФЛФ-009 Филологически 

факултет 

Проф. Иван 

Чобанов 

Пловдив – от мултиезиков и 

мултикултурен център на източна 

Румелия до европейска столица на 

културата 

 



За допълнително рецензиране:  
 

ФП17-ФЛФ-004 Филологически 

факултет 

Доц. Мила 

Кръстева 

От уста на ухо….и до Internet 

ФП17-ФЛФ-005 Филологически 

факултет 

Доц. Живко 

Иванов 

Български писатели и учени в Италия, 

Германия и Швейцария (1878-1944): 

места, присъствия, следи, памет 

Конкурс „Студентски  проекти” 2017-2018 

 

Класирани и финансирани: 
 

 
СП17-ТК-021 Технически 

колеж Смолян 

Ас. д-р 

Емил Велев 

Конструиране, анализиране и 

изработване на спс въртяща маса за 

рутер, реализиращи четвъртата и петата 

ос 

СП17-ХФ-018 Химически 

факултет 

Доц. Стела 

Статкова-

Абегхе 

Синтез и изследване на радикал-

улавящата активност на нови тиазолови 

и бензотиазолови съединения 

СП17-БФ-007 Биологически 

факултет 

Проф. 

Евгения 

Иванова 

Интерактивни модели за споделяне на 

знания по интердисциплинарната ос 

„биология-психология-математика“ 

СП17-ФЛФ-017 Филологически 

факултет 

Доц. 

Жоржета 

Чолакова 

Фолклорно-приказни генотипи на 

персонажната система в чешката 

възрожденска литература 

СП17-БФ-003 Биологически 

факултет 

Гл. ас. 

Весела 

Янчева 

Интегрирани биомаркери за 

приоритетни токсични вещества във 

водни екосистеми чрез използване на 

зеброва мида (Dressena polymorpha 

Pallas, 1771)  като биоиндикатор 

СП17-БФ-010 Биологически 

факултет 

Гл. ас. 

Цветелина 

Бацалова 

Проучване върху потенциалната 

антитуморна активност на химични 

вещества от групата на триазините 

СП17-ФФ-013 Физически 

факултет 

Доц. 

Желязка 

Райкова 

Изграждане на система от учебни 

интернет-ресурси по физика и оценка на 

дидактическата й стойност 

СП17-ФМИ-011 Факултет по 

математика и 

информатика 

Доц. 

Тодорка 

Терзиева 

Бизнес приложение и образователни 

технологии, базирани на съвременни 

ИКТ 

СП17-ФС-006 Филиал Смолян Гл. ас. 

Мирослав 

Михайлов 

Електронна база данни за регионални 

езикови особености на родопското 

нематериално културно наследство в 

глобализиращия се свят 



СП17-ФС-024 Филиал Смолян Доц. Силвия 

Младенова 

Проучване на физическото развитие на 

съвременно поколение 3-7 - годишни 

деца от Смолянска област 

 

 

 

За допълнително рецензиране:  
 

СП17-ФЛФ-014 Филологически 

факултет 

Гл. ас. 

Здравко 

Дечев 

Българската възрожденска литература, 

средното училище, университетът, 

Internet - възможното пътешествие към 

духовния Аз през XXI век 

СП17-ФЛФ-001 Филологически 

факултет 

Доц. 

Христина 

Тончева-

Тодорова 

Изграждане на научни тези върху 

дигитални историко-лингвистични 

ресурси  

 

Конкурс „Патенти” 2017-2018  

 

Класирани и финансирани: 

 
№ Факултет Ръководител  Тема 

П17-БФ-001 

 

 

 

Биологически 

факултет 

Доц. Тонка 

Василева 

Ензимен синтез на водонеразтворим 

глюкан и изследване на неговата 

структура и свойства 

 

 

Конкурс „Университетска база данни АЛУМНИ” 2017-2018  
 

Класирани и финансирани: 
 

№ Факултет Ръководител  Тема 
АЛУМНИ17

-ПФ-001 

Педагогическ

и факултет 

Проф. Дора 

Левтерова 

Университетска информационна система 

Алумни - УИСА  

 

*/Проектът АЛУМНИ се класира с допълнителни клаузи при сключване 

на договор с ръководителя/ 

 

проф. д-р Невена Милева 

        

       /………………………………..……../ 


