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І. ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
 
 
№ Проект № Наименование 
1. РД-05-346/12.03.2010 г. Езикът в обществото и обществото в езика 
2. РД-05-347/12.03.2010 г. Перспективи и шансове на германистиката 

(чуждоезиковите филологии) в 
съвременния свят 

3. РД-05-348/12.03.2010 г. Език, познание, комуникация 
4. РД-05-349/12.03.2010 г. Когнитивно и функционално описание на 

езика 
5. РД-05-350/12.03.2010  г. Изследвания в областта на славянските 

литератури и фолклор 
6. РД-05-351/12.03.2010 г. Изследване на медиите 
7. РД-05-352/12.03.2010 г. стопански комплекси в северозападната 

част на външния град на Плиска 
8. РД-05-353/12.03.2010 г. Предхристиянска и християнска култура 

на Средновековна България, Византия и 
Крим 

9. РД-05-354/12.03.2010 г. Образователни стратегии за формиране у 
студентите на умения за работа с учебен 
текст 

10. РД-05-322/9.03.2010 г. Универсалното и специфичното в турската 
етнокултура 

11. РД-05-355/12.03.2010 г. Общности и идентичности в европейското 
пространство 

12. РД-05-356/12.03.2010 г. Език и култура. Формиране на 
лингвокултурната компетентност при 
чуждоезиковото обучение 

13. РД-05-329/12.03.2010 г. Етнополитика на езика и езици на 
политиката на Балканите 

14. РД-05-357/12.03.2010 г. Подпомагане на научни и творчески 
прояви във ФХН за 2010 
 

 
ІІ. ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
 
15. РД-05-333/12.03.2010 г. Статистически методи за изследване на 

случайни процеси и многомерни структури 
от данни. 

16. РД-05-334/12.03.2010 г. Изследване на възможностите за M-
learning във ФМИ на ШУ “Епископ К. 
Преславски” за разширяване на обхвата на 



учене без граници. 
17. РД-05-335/12.03.2010 г. Изследване на ефективността на 

алгоритми и софтуер за стеганографска 
защита на информация в елементи на 3D 
виртуални обекти. 

18. РД-05-336/12.03.2010 г. Модели на обучаващи процеси. 
19. РД-05-337/12.03.2010 г. Социално отговорен маркетингов 

мениджмънт на фирми в област Шумен – 
успешни практики. 

20. РД-05-338/12.03.2010 г. Параметрични криви и повърхнини. 
21. РД-05-339/12.03.2010 г. Изменения на пазарите на лихвени 

финансови инструменти 
след кризата от 2007 – 2009г. 

22. РД-05-340/12.03.2010 г. Методологически и методически 
изследвания на обучението по математика, 
информатика и информационни 
технологии. 

23. РД-05-341/12.03.2010 г. Нелинейни интегруеми уравнения и 
решения от вида на бягаща вълна. 

24. РД-05-342/12.03.2010 г. Оптимални самодуални кодове. Обратната 
задача и ньотеровата задача в теорията на 
Галоа за метаабелови групи. 

25. РД-05-343/12.03.2010 г. Приемственост в обучението по 
математика между подготвителна група на 
детската градина и началното училище. 

26. РД-05-344/12.03.2010 г. Теория на операторите и Хамилтонови 
системи. 

27. РД-05-345/12.03.2010 г. Научна конференция с международно 
участие „МАТТЕХ 2010” 

 
ІІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ 
 
28. РД-05-366/15.03.2010 г. Мониторинг и ограничаване въздействието 

на вредители в агросистеми в Добруджа 
29. РД-05-328/11.03.2010 г. Състояние и переспективи за развитие на 

културния туризъм по Българското 
Черноморско крайбрежие 

30. РД-05-367/12.03.2010 г. Функционални (хетеро) диени – синтез, 
(хетеро) циклизация и (съ)полимеризация 

31. Рд-05-310/09.03.2010 г. Интегративни подходи в биологията и 
тяхното приложение с цел подобряване на 
обучението в биологичното направление 

32. РД-05-323/10.03.2010 г. Изследване на оптичните и 
магнитооптичните свойства на кристали с 
3d-примеси и механичните и топлинни 
свойства на полимерите 

33. РД-05-326/11.03.2010 г. От елементарните частици до Космоса 
34. РД-05-306/08.03.2010 г. Неблагоприятни и рискови процеси и 

явления в Североизточна България и 



отражението им върху социално-
икономическото развитие на региона 

35. РД-05-321/09.03.2010 г. Научни и приложни аспекти при 
изследване веществата в процеса на 
обучение по Химия и опазване на околната 
среда 

36. РД-05-320/09.03.2010 г. Активатори и добавки за селското 
стопанство на база циклични 
елементорганични съединения 

37. РД-05-311/09.03.2010 г. Изследване на пробиотици и влиянието им 
върху човешкото здраве 

38. РД-05-319/09.03.2010 г. IХ Национална конференция с 
международно участие “Природни 
науки’2010” 

 
ІV. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
 
39. РД-05-395/24.03.2010 г. Интегративно обучение – креативност – 

музикално възпитание и изпълнителство 
40. РД-05-393/24.03.2010 г. Графичен диалог 
41. РД-05-398/24.03.2010 г. Иновации в технологичното обучение и 

професионалното образование 
42. РД-05-397/24.03.2010 г. Съвременни тенденции и педагогическото 

и началното образование 
43. РД-05-396/24.03.2010 г. Ролята на ресурсния учител в процеса на 

интегрираното обучение на децата със 
специални образователни потребности 

44. РД-05-400/24.03.2010 г. Мениджмънт на качеството на 
образованието в училище 

45. РД-05-399/24.03.2010 г. Диагностика на педагогическата 
компетентност за работа в мултикултурна 
среда 

46. РД-05-402/24.03.2010 г. Технология за формиране на 
комуникативни и педагогически 
компетентности и компетенции на 
студенти 

47. РД-05-403/24.03.2010 г. Съвременни измерения на обучението и 
възпитанието чрез изобразително изкуство 

48. РД-05-404/24.03.2010 г. Дисциплината в българското училище – 
история и актуално състояние 

49. РД-05-405/24.03.2010 г. Социално-педагогическо професионален 
практикум на студенти в домове за деца 
лишени от родителски грижи 

50. РД-05-391/24.03.2010 г. Ролята на преддипломния професионален 
стаж на студентите от специалност 
“Социални дейности” за социалната 
адаптация на клиентите от дом за стари 
хора “Стефан Смядовски 

51. РД-05-401/24.03.2010 г. Студентско иконографско ателие: 



“Обучението по рисуване в контекста на 
каноничната изобразителна система на 
православната кавалентна и мономентална 
живопис 

52. РД-05-394/24.03.2010 г. Цикъл тематични и образователни поп-
концерти 

53. РД-05-392/24.03.2010 г. Спортно усъвършенстване и състезателна 
дейност на студентите от ШУ “Епископ 
Константин Преславски” 

 
V. ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ  
 
54. РД-05-307/08.03.2010 г. Високопроизводителна система за 

паралелни изчисления (cluster) 
55. РД-05-308/08.03.2010 г. Лазерно сканиране на 3D обекти 
56. РД-05-317/09.03.2010 г. Областен (общински) ситуационен център 

при управление на кризи 
57. РД-05-324/10.03.2010 г. Логистична система за екологичен 

мониторинг на атмосферата в 
промишленото производство 

58. РД-05-332/12.03.2010 г. Създаване на учебно изследователска 
лаборатория по Фотограметрия 

 
VІ. КОЛЕЖ – ДОБРИЧ  
 
59. РД -05-358/12.03.2010 г. Съвременни образователни технологии и 

иновации в обучението на студентите 
60. РД -05-359/12.03.2010 г. Софтуерни модели и системи в 

педагогическите и научните изследвания 
61. РД -05-360/12.03.2010 г. Аспекти на професионалната подготовка и 

реализация на студентите от колежанските 
специалности: агроекология, 
растениевъдство и растителна защита 

 
VI І. ДИКПО – ВАРНА  
 
62. ІІІ- 65 /10.03.2010 г. Балканите. Ние, съседите, другите. 
63. ІІІ- 228 /11.03.2009 г. Експериментиране на модел за развитие на 

педагогическото умение за систематизация 
на учебния материал. 

 
VIII. ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ ЗА 2010 г. 
 
64. РД-05-097/01.02.2010 г. Допълнителна финансова подкрепа към 

текущия университетски проект – 
ЕРАЗЪМ 

 
 


