
Проекти по оперативни програми на ЕС с участието на преподаватели от 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” – 2019 г. 

 

№ Проект Участници от ШУ 

1. Проект: BG16M1OP002-3.003-0001-C02- „Анализи и 
проучвания на видовете и типовете местообитания, 
предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата 
за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, 

финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-

2020” 

Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда 

 

Период на изпълнение: 2019-2020 

 

Участници от ШУ:  
проф. д-р Димчо Захариев Иванов 
– ръководител на полеви екип,  
доц. д-р Жени Димитрова 
Стоянова – експерт 

проф. д-р Николай Начев 

Докторанти: Теодора Веселинова 
Койнова- редовен докторант в 
докторска програма Екология и 
опазване на околната среда от 
професионално направление 4.3. 
Биологически науки, Димитър 
Дойчев Димитров - редовен 
докторант в докторска програма 
Екология и опазване на околната 
среда от професионално 
направление 4.3. Биологически 
науки,  
 

3. Проект: BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за 
професионално развитие на педагогическите специалисти“, 

финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020, дейност I,  

Период на изпълнение:  2019 

Участници от ШУ:  
проф. д.п.н. Николай Колишев 

проф. д-р Севдалина Димитрова 

проф. д-р Дарина Василева 

доц. д-р Дориета Чакърова 

доц. д-р Виолета Кюркчийска 

доц. Калина Йочева  
гл. ас. д-р Мариана Минчева 

гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов  
ас. д-р Севдалина Георгиева 

преп.  д-р Иванка Павлова 

преп. д-р Севджан Сабриева 

 

4. Проект: BG05M2OP001-3.2015-002 „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила“. 

„Приеми ме – интерактивен модел за образователна 
интеграция на ученици от етнически малцинства“ 

 Проект по схемата за безвъзмездна финансова помощ на 
Оперативна програма „Наука образование и интелигентен 
растеж 

Период за изпълнение: 2014-2020 г. 

Участник от ШУ:  

проф. д.п.н. Николай Колишев 

5. Проект: BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на 
капацитета на служителите в сферата на закрилата на 
детето, социалните услуги и социалното подпомагане “, 

Участник от ШУ:  
доц. д-р Николай Николов  



по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ,; 

Водеща организация: Агенция за социално подпомагане - 
София; 
 

Ръководител на проекта: Виктория Тахова. 
 

Период за изпълнение: 2019 г. 
 

6. Проект: BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за 
професионално развитие на педагогическите 
специалисти”, финансиран от ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж “ 2014-2020 г., Водеща организация: 
Раабе Академия - София; 

Период за изпълнение: 2019 г. 

 

Участник от ШУ:  
доц. д-р Николай Николов  

 

7. Проект: BG1DU000L002 „Риборазвъдна дейност язовир 
„Антимово“ водно тяло от категория "Езеро"“  

Период на изпълнение: 09.2019 г., финансиран от „Росатом“ 

ЕООД, гр. Варна 

Участник от ШУ: Димитър 
Дойчев Димитров - редовен 
докторант в докторска програма 
Екология и опазване на околната 

среда от професионално 
направление 4.3. Биологически 
науки 

 

8. Проект: BG1DJ100L008 „Риборазвъдна дейност язовир 
„Звънарци“ водно тяло от категория "Езеро"“   

финансиран от „Макдок“ ЕООД, гр. Русе 

 

Период на изпълнение: 2019 г.  

Участници от ШУ: Димитър 
Дойчев Димитров - редовен 
докторант в докторска програма 
Екология и опазване на околната 
среда от професионално 
направление 4.3. Биологически 
науки 

 

 


