
ТЕМАТИКА НА РАЗРАБОТЕНИТЕ НАУЧНО-ИЗСЛEДОВАТЕЛСКИ 

 ПРОЕКТИ  ЗА 2008 г.  

 

I. ЦЕЛЕВИ ПРОЕКТИ 
 
1. Тема на проекта: Проектиране и изграждане на университетска информационна 

инфраструктура, осигуряваща мобилност на научноизследователската дейност и 

образователен процес 

Ръководител: доц. д-р Борислав Юруков 

         

2. Тема на проекта: Университетска художествено-творческа специализирана студия 

за иновационни визуални технологии   

Ръководител: проф. Павел Милков   

 

3. Тема на проекта: Вътрешна оценка на научната инфраструктура и капацитета за 

научни изследвания на ЮЗУ „Н. Рилски”    

      Ръководител: доц. д-р Добринка Георгиева 

 

4. Тема на проекта: Професионалният интерес на студентите – отправна точка на  

тяхното кариерно развитие 

Ръководител: Проф. д.п.н. Йордан Колев 

 

II. КОЛЕКТИВНИ ПРОЕКТИ 
 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

 

1. Тема на проекта: Образователен модел и информационна среда за обучение на 

докторанти по научни специалности 05.07.00.     

 Ръководител: доц. д-р Маргарита Колева 

 

2. Тема на проекта: Внедряване на компютърен модел за измерване на болка 

/алгометрия/ при дразнене на дълбоки механорецептори и тестването му при здрави 

лица /спортисти и нетренирени/ и пациенти   



Ръководител: доц. д-р Невена Пенчева 

 

3. Тема на проекта: Мултикултурно сътрудничество чрез спорт и социална 

интеграция на деца, лишени от родителски грижи    

Ръководител: доц. д-р Стоян Иванов Иванов 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

4. Тема на проекта: България, българското и българския език в светлината на      

концепцията за илиризма   

Ръководител: доц. д-р Лилия Илиева 

         

5.  Тема на проекта: Неканоничната българска литература    

Ръководител: доц. д-р Стилиян Стоянов 

        

6. Тема на проекта: Културно-исторически паметници от античността и 

средновековието в Одринска Тракия /Турция/    

     Ръководител:  доц. д-р Драгомир Лалчев 

 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

7.Тема на проекта: Политики и практики на социалистическата държава към 

мюсюлманското население в Грузия и България /Аджария и Благоевградси окръг/    

     Ръководител: доц. д-р Марияна Пискова 

 

8.Тема на проекта: Югоизточна Европа в древността – Приморска Странджа    

Ръководител: доц. д-р Калин Порожанов 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА 

 

9. Тема на проекта: Лятна академия по изобразително изкуство Ковачевица 2008  

      Ръководител: доц. д-р Георги Драчев 

       

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 



 

10. Тема на проекта: Разработване на информационна система за учебно разписание   

 Ръководител: доц. д-р Стефан Стефанов 

     

 

11. Тема на проекта: Система за измерване и анализ на параметри за състоянието на 

околната среда   

Ръководител:  доц. д-р Бойко Колев 

 

12. Тема на проекта: Разработване на модули за учебен физичен експеримент  

Ръководител:  доц. д-р Любен Михов 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

13. Тема на проекта: Глобалната финансова криза и отражението и върху финансовата 

система на Република България  

Ръководител:  доц. д-р Ганчо Ганчев 

 

14. Тема на проекта: Създаване на Уеб интерфейс на специалност "Туризъм" и 

специалност Стопанско управление  

Ръководител:  доц. д-р Мария Станкова 

     

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

15. Тема на проекта: Експериментално въвеждане на съвременни технологии в 

обучението по социални дейности  

Ръководител:  доц. д-р Стефка Чинчева     

 

16. Тема на проекта: Философска евристика: език, концептуални модели, свят  

Ръководител:  доц. д-р Георги Донев  

 

17. Тема на проекта: Система за оптимизиране на дейностите в университетските 

звена и центровe, обслужващи специалност "Логопедия"  

Ръководител: доц. д-р. Катя Дионисиева 



 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ 

 

18. Тема на проекта: Внедряване на система за автоматизация на научните 

изслeдвания и учебния процес – LAB VIEW 

Ръководител: доц. д-р инж. Иванка Георгиева 

 

19. Тема на проекта: Приложение на съвременни методи за изследване и анализ на 

технологични процеси в шевното производство 

Ръководител: доц. д-р инж. Снежина Андонова 

 

III. ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ 

 
ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

 

1. Тема на проекта: Възможности за повишаване качеството на висшето образование 

на бъдещите педагози чрез компетентностния подход 

Ръководител: ст. ас. Николай Цанков 

   

2. Тема на проекта: Социално-педагогически аспекти на отношението образователна 

институция – семейство 

 Ръководител: доц. д-р Невена Чимева 

 

3. Тема на проекта: Модел за трансформация и пренос на добри европейски практики 

за технологично обучение в методическата подготовка на студенти и учители   

Ръководител: гл.ас. д-р Диана Митова 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 



 

4. Тема на проекта: Библиографско осигуряване с литература /критическа и 

художествена/ за дисциплината Сръбска и Хърватска литератури в специалностите 

Балканистика и Славянска филология Детско-юношеският периодичен печат /1871-

1918/ . Начало. Развойни тенденции. Перспективи 

Ръководител: проф. дфн Енчо Мутафов 

 

ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

5. Тема на проекта: Политики на паметта през социализма. Движението "Народната 

памет разказва 1983 – 1989г."  

Ръководител: гл.ас. д-р Милена Ангелова 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА 

 

6. Тема на проекта: Интерактивни методи в часовете по методика на    обучението по 

музика 

Ръководител: проф. д-р Николина Огненска 

         

7. Тема на проекта: Монументално древнотракийско археоастрономическо 

съоръжение за определяне на лятното слънцестоене в Южна Рила. 

Ръководител: доц. д-р Васил Марков 

 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

8. Тема на проекта: Приложение на молекулния спектрален анализ /УВ и ИЧ-ЛД/ за 

спектралното охарактеризиране и фитохимичните отнасяния на заместени 1-фенил-

поразолни 

Ръководител: д-р Атанас Чапкънов     

          

9. Тема на проекта: Информационно осигуряване на обучение и студентски 

изследователски проекти по молекулно моделиране със съвременни програмни 

пакети  

Ръководител: гл. ас. д-р Живко Велков 



     

10. Тема на проекта: Охарактеризиране на черен оксиден филм върху мед и     медни 

сплави с цел използване при производство на срънчеви колектори 

Ръководител: доц. д-р Валери Въчков 

          

11. Тема на проекта: Усъвършенстване на опитна установка за изследване на аеро 

дисперсни системи по метода на изтичането  

Ръководител: гл. ас. Красимир Дамов 

          

12. Тема на проекта: Подобряване качеството на обучение по дисциплината 

"Разпознаване на образи"   

Ръководител: гл. ас. Маргарита Тодорова 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

         
13. Тема на проекта: Структурни промени в банковия сектор в Република България и 

отражението им върху основните кредитни агрегати  

Ръководител:  гл.ас. Елена Ставрова 

 

14. Тема на проекта: Регулиране на работната заплата – фактор за ефективността на    

правителствената социално-икономическа политика 

Ръководител:  доц. д-р Георги Георгиев 

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

      

15. Тема на проекта: Нови перспективи в диагностиката и терапията на нарушената 

плавност на речта   

Ръководител:  ст. ас. Миглена Симонска 

 

 

 

 



IV. ДОКТОРАНТСКИ ПРОЕКТИ 

 
ФАКУЛТЕТ ПО ИЗКУСТВАТА 

 

1. Тема на проекта: Магически практики от традиционната народна медицина в 

Югозападна България 

Ръководител: докторант Димитрия Спасова 

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

 
2. Тема на проекта: Образователните функции на физическото възпитание в 

началното училище 

Ръководител:  докторант Невяна Докова 

 

        

3. Тема на проекта:  Извънурочни форми на физическото възпитание и спорта в 

свободното време на учениците.  

4.  

 Ръководител:  докторант Стефан Кинов 

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

5. Тема на проекта: Моделиране и променливостта на българския фондов индекс – 

тенденции на развитие и възможности за прогнозиране 

Ръководител:  докторант Владимир Ценков 

 

         

 

 


