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№ Номер и тема на проекта Ръководител/Участник 
1. ДО 02-362/2009 г.  

„Създаване на мрежа от малки, дистанционно 
управляеми и роботизирани астрономически 
телескопи в България „SMARTNET”  
Конкурс: МОН– ФНИ ID01/032, Идеи 2009 

 

2. RNF 02-02-2009 
Създаване на интердисциплинарен научен център 
за изследване структурата на пребиотиците и 
функционалния им потенциал върху 
микроорганизми свързани с човешкото здраве 
Конкурс: МОН– ФНИ „Развитие на научната 
инфраструктура” 

доц. д-р Радослав Иванов – 
ръководител за ШУ 
 

3. Изследване на възможностите на  M- Learning  във 
Висшите училища за разширяване обхвата на 
учене без граници. 
Конкурс: МОН– ФНИ „Насърчаване на 
научните изследвания в приоритетни области” 
(„ тематичен конкурс”) – 2009 г. 

доц. д-р Константин Цветков 

4. TK-X-1704 
Израстване и изследване на кристали от магнезиев 
сулфит – хексахидрат (чист и дотиран с никел и 
кобалт)  
МОН– ФНИ 

доц. д-р Илия Илиев 

5. Разработване на механизъм за студентска практика 
по оценка на екологичното състояние на 
повърхностни течащи води 
МОН– ФНИ 

доц. д-р Нешо Чипев 

6. D002-191/17.12.2008 
Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното 
значение за биоразнообразието в България 
МОН– ФНИ 

доц. д-р Иванка Атанасова, 
 

7. ДО-02-285  
Анализ на съвременни и бъдещи експерименти по 
взаимодействия на лептони и нуклони със 
стабилни и екзотични атомни ядра: переспективи и 
предизвикателства за теорията на ядрената 
материя 
МОН– ФНИ 

проф. д-р Николай Узунов 

8. DWU 440/2009-2011 
Безопасност и хранителна стойност на 

гл. ас. д-р Марина Московкина, 
координатор за ШУ 



№ Номер и тема на проекта Ръководител/Участник 
черноморски хранителни продукти 
МОН– ФНИ 

9. ДО 02-86 / 2008 г. 
Активатори и добавки за селското стопанство на 
база циклични елементорганични съединения " 
Конкурс: „Стимулиране на научните 
изследвания в държавните висши училища" 
МОН– ФНИ 

проф. Д. Енчев 

10. ВУ-ОХН - 305/ 2007 г.  
Междууниверситетски проект (ПУ, ШУ, ВТУ, 
СУ), 2009, 2010 г.: “Житийният корпус на 
Стишния пролог – текст, изследване и превод на 
проложните стихове”  
Научен ръководител проф. дфн Георги Петков 
(ПУ)  
МОН– ФНИ 

Анета Маринова Тихова 

11. ДО-01/1221/17 
„Проучване на гръбначната фауна в българската и 
румънската част на Добруджа. Природозащитен 
статус, мерки за опазване“  
МОН– ФНИ 

доц. Иванка Атанасова -  ръководител 
за ШУ 

12. Пространствените метафори в контекста на англо-
българските междукултурни връзки: когнитивна 
семантика на английските предлози и постфикси и 
българските предлози и префикси 
Конкурс: „Стипендии за постдокторантски стаж 
в чуждестранни научни организации"   
МОН– ФНИ 

Светлана Й Неделчева 

 


