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КОНКУРС „ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – РУСИЯ 2019-2020 г.“ 

      
Резултати от оценяването на проектните предложения 

 

 

Вх.№ Заглавие на проекта Ръководител 
Заявена сума 

(лева) 
Базова организация 

Комплексна 

оценка 

КП-06-

ПРУСИЯ-1 

Османски ръкописи от България в руски 

колекции 

проф. д-р Орлин 

Събев 
40000,00 

Институт за 

балканистика с Център 

по тракология 
87,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-2 

Разработка на лингвокогнитивни технологии за 

реализация на интеркултурна комуникация: 

аксиологически и методологически аспекти 

проф. д-р 

Андреана 

Ефтимова 

40000,00 
Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
93,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-3 

Изследване разработването на модели на 

интелигентни транспортни системи при отчитане 

на потребителски изисквания  

проф. д-р Тодор 

Стоилов 
40000,00 

Институт по 

информационни и 

комуникационни 

технологии 

97,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-4 

Цифрова трансформация на публичната 

администрация 

гл. ас. д-р Савина 

Михайлова-

Големинова 

40000,00 
Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
72,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-5 

Магнитно поле в акреционни дискове на 

астрофизични обекти 

доц. д-р Даниела 

Бонева 
40000,00 

Институт за космически 

изследвания и 

технологии 
81,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-6 

Синтез на оптимални гъвкави производствени 

системи с интеграция на процесите по вода и 

енергия и включено биологично пречистване на 

отпадъчните води 

 доц. д-р 

Елисавета 

Кирилова 

40000,00 
Институт по инженерна 

химия 
91,5 
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КП-06-

ПРУСИЯ-7 

Йерархия и координацията на източниците на 

правото в съвременните национални правни 

системи на Русия и България 

проф. д-р Янаки 

Стоилов 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
96,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-8 

Туристически дискурс: ценности, жанрове, 

стратегии 

проф. д-р Елена 

Стоянова 
38000,00 

Шуменски университет 

“Епископ Константин 

Преславски” 
87,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-9 

Личностно и национално самоопределяне в 

процеса на интерпретация на фотографски 

изображения от спортни мероприятия 

доц. д-р Боряна 

Ангелова-Игова 
39783,00 

Национална спортна 

академия „Васил 

Левски” 
71,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-10 

Маркетингово-логистичните технологии при 

управление на конкурентоспособността на 

българските и руски фирми на международния 

пазар 

проф. д-р 

Антоанета 

Димитрова 

Кирова 

39499,00 

Висше транспортно 

училище „Тодор 

Каблешков” 
87,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-11 

Адаптивен потенциал на близко-родствения 

местен сортимент от зеленчукови култури на 

Русия и България във връзка с измененията на 

климата 

гл. ас. д-р 

Николая Велчева 
40000,00 

Институт по растителни 

генетични ресурси 

"Константин Малков" – 

гр. Садово 

91,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-12 

Вектори на историческото развитие и  

национална идентичност на Балканите (XVIII-

XXI в.) 

доц. д-р Юра 

Константинова 
40000,00 

Институт за 

балканистика с Център 

по тракология 
96,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-13 

Разработване на наноразмерни материали и 

нанофлуиди за високоефективно и екологично 

преобразуване на слънчевата енергия. 

доц. д-р Мая 

Стоянова 
40000,00 

Централна лаборатория 

по слънчева енергия и 

нови енергийни 

източници 

82,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-14 

Сравнително изследване на терминологичните 

системи в областта на стеганологията въз основа 

на материал от английски, руски и български 

език и създаването на триезичен електронен 

тезаурус в тази област 

проф. д-р 

Димитър Попов 
40000,00 

Шуменски университет 

“Епископ Константин 

Преславски” 
94,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-15 

Естествени възобновителни процеси в увредени 

планински иглолистни гори в Западна България 

и Южните Сибирски планини в Русия 

доц. д-р Ивайло 

Величков 

Величков 

40000,00 Институт за гората 96,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-16 

Високоефективни хибридни екстракционни 

процеси за разделяне на органични и 

неорганични вещества на основата на 

принципите на течни мембрани и течно - течна 

хроматография  

проф. д-р 

Драгомир Янков 
40000,00 

Институт по инженерна 

химия 
99,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-17 

Разработка и научна обосновка на технологии за 

млечни продукти, обогатени с микропартикулат 

от суроватъчен белтък 

гл. ас. д-р 

Михаела Иванова 
40000,00 

Университет по 

хранителни технологии - 

Пловдив 
98,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-18 

Високодетайлен мониторинг и оценка на 

измененията в околната среда на 

високопланинските и крайморските езера от 

Западен Кавказ и Източните Балкани 

доц. д-р Иван 

Иванов 
40000,00 

Минно-геоложки 

университет 
78,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-19 

Изследване на разпространението на 

геомагнитните смущения до средни ширини и 

идентификация на техните междупланетни 

драйвери за разработка на прогноза на 

космическото време на средни ширини. 

доц. д-р Венета 

Гинева 
40000,00 

Институт за космически 

изследвания и 

технологии 
92,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-20 

Предразположение към рак на гърдата и яйчника 

отвъд BRCA гените: Молекулярно 

епидемиологична оценка при ново 

идентифицирани мутации 

проф. д-р Радка 

Кънева 
40000,00 

Медицински 

университет – София 
89,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-21 

Моделиране на сеизмичността и определяне на 

сеизмоопасни зони в региона на България 

доц. д-р Ренета 

Райкова 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
94,5 
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КП-06-

ПРУСИЯ-22 

Механизми за контролирано образуване на 

хибридни наноматериали чрез лазерна аблация в 

течна среда и потенциално приложение на 

получените материали за сензори и 

фотокатализатори  

доц. д-р Нели 

Минчева 
40000,00 

Минно-геоложки 

университет 
96,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-24 

„Научни основи на биомодификация на хартиени 

отпадъци с печат и безопасното им използване“ 

доц. д-р Веска 

Лашева 
40000,00 

Химикотехнологичен и 

металургичен 

университет 
86,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-25 

Изследване на физичните основи на процеса на 

топлообмен при струйно охлаждане на 

високотемпературни метални повърхности с 

отчитане на нестационарните процеси на 

окисляване 

проф. д-р Емил 

Михайлов 
40000,00 

Химикотехнологичен и 

металургичен 

университет 
93,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-26 

Съвременни психолого-педагогически тенденции 

в обучението по междукултурна и междуезикова 

комуникация без стереотипи 

доц. д-р Михаил 

Проданов 
24880,00 

Бургаски свободен 

университет 
82,5 

КП.06-

ПРУСИЯ-27 

Кристалохимия и свойства на природни и 

синтетични минерали със слоеста структура – 

силикати и хидроксиди 

доц. д-р Цвета 

Иванова 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
96,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-28 

Развитие на селските територии в условията на 

трансформация на икономическите системи на 

страните: сравнителен анализ (възоснова на 

материали от Русия и България) 

доц. д-р Маруся 

Линкова 
40000,00 

Стопанска академия 

“Димитър Ценов”- 

Свищов 
93,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-29 

Изследване на хидротехнически съоръжения в 

България с цел предпазване от наводнения 

доц. д-р Росица 

Величкова 
40000,00 

Технически университет 

– София 
67,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-30 

Магнито-електрични ефекти в задачите на 

динамика и контрол на движението на телата в 

космическото пространство, в газообразни и 

течни среди при условия на електронна емисия 

доц. д-р Данчи 

Кулова 
40000,00 Институт по механика 90,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-32 

Плиска и Хумара – две каменни крепости на 

картата на ранносредновековна Европа 

гл. ас. д-р  

Евгения 

Коматарова-

Балинова 

40000,00 

Национален 

археологически институт 

с музей 
80,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-33 

Теоретико-методологическо обосноваване на 

стратегия за субституция вноса на храни 

доц. д-р Марина 

Николова 
40000,00 

Стопанска академия 

“Димитър Ценов”- 

Свищов 
85,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-34 

Глутаматергичната система като таргет за 

облекчаване на невропатна болка при захарен 

диабет 

доц. д-р Павлина 

Гатева 
40000,00 

Медицински 

университет – София 
98,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-35 

Изследване влиянието на повърхностно-активни 

вещества върху противоизносните свойства на 

естествените и синтетичните естери 

проф. д-р Мара 

Кандева-Иванова 
40000,00 

Технически университет 

– София 
93,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-38 

Прилагане на иновационни финансови 

инструменти в инвестиционната политика  

проф. д-р Емил 

Панушев 
40000,00 

Варненски свободен 

университет 

„Черноризец Храбър” 
68,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-39 

Волжкобългарската идентичност в Татарстан и 

отражението й в България: митове, реалност, 

интерпретации 

проф. д-р 

Владмир Пенчев 
40000,00 

Институт за етнология и 

фолклористика с 

Етнографски музей 
95,8 

КП-06-

ПРУСИЯ-40 

Съвременни интерпретации на проблеми в 

българо-руските отношения през 1878-1923 г. 

проф. д-р Бисер 

Георгиев 
39607,00 

Шуменски университет 

“Епископ Константин 

Преславски” 
67,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-41 

Анализ на основните компоненти и изследване 

на механизмите, определящи антиоксидантни 

свойства на бактерии Bifidobacterium longum и 

Lactobacillus brevis 

проф. д-р Алберт 

Кръстанов  
40000,00 

Университет по 

хранителни технологии - 

Пловдив 
97,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-42 

Иновативен метод за погребване на промишлен 

СО2 в хоризонти с газови хидрати в 

палеоделтата на Дунав, Черно море 

доц. д-р Атанас 

Василев 
40000,00 

Институт по океанология 

"Проф. Фритьоф Нансен" 

- Варна 
92,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-43 

Модел за подготовка на студенти - бъдещи 

специалисти за проектиране на психологически 

безопасна приобщаваща образователна среда 

доц. д-р Весела 

Казашка  
40000,00 

Академия за музикално, 

танцово и изобразително 

изкуство - Пловдив 
89,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-44 

Канаванин-съдържащите пептиди като средство 

за доставка на цитотоксичният канаванин във 

фосфолипидни наноконтейнери като насочена 

транспортна система до туморни клетки 

доц. д-р Тамара 

Пайпанова 
40000,00 

Институт по 

молекулярна биология 

"Акад. Румен Цанев" 
95,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-45 

Принципи и методика за проектиране на скачащи 

роботи 

проф. д-р 

Любомир Ванков 

Димитров 

40000,00 
Технически университет 

– София 
92,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-46 

"Епохата на социализма" в историческата памет 

на населението в Русия и България 

гл. ас. д-р Йелис 

Ахмедова 
40000,00 

Институт за етнология и 

фолклористика с 

Етнографски музей 
93,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-47 

Иновационният потенциал на социалното 

предприемачество като императив за социална 

сигурност 

проф. д-р 

Маргарита 

Богданова 

39000,00 

Стопанска академия 

“Димитър Ценов”- 

Свищов 
94,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-48 

Геоинформационно подпомагане за целите на 

устойчивото развитие на основата на принципите 

на дигиталната земя 

проф. д-р 

Теменужка 

Бандрова 

40000,00 

Университет по 

архитектура, 

строителство и геодезия 
89,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-49 

Оценка на въздействието на наночастици и 

имуномодулатори върху моделни мембранни 

системи с потенциал за приложение във 

фармакологията 

доц. д-р 

Виржиния 

Долчинкова 

40000,00 
Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
93,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-50 

Търсене на локуси на гените на устойчивост към 

гъбни болести в колекциите от сортове и 

хибридни форми домати 

доц. д-р Олга  

Георгиева 
40000,00 

Институт по зеленчукови 

култури "Марица" - 

Пловдив 
86,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-51 

Оценка на генетичното разнообразие в род 

Helianthus и влиянието на междувидовата 

хибридизация върху изменчивостта на генома с 

цел ускоряване на селекционния процес при 

слънчогледа 

гл. ас. д-р Георги 

Бончев 
40000,00 

Институт по физиология 

на растенията и генетика 
94,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-52 

Активните процеси на Слънцето като източник и 

задвижващ механизъм на космическото време 

ас. д-р Цветан 

Цветков 
40000,00 

Институт по астрономия 

с Национална 

астрономическа 

обсерватория 

95,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-53 

Изследване на проблема за физическото 

моделиране на аномални вълни в 

експериментални басейни и взаимодействието 

им с морски обекти 

проф. д-р Румен 

Кишев 
40000,00 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии "Акад. Ангел 

Балевски" с Център по 

хидро- и аеродинамика - 

Варна 

75,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-54 

Фундаментални основи за създаване на 

почвообработващи машини и устрйстава за 

защита на почвата от деградационни процеси-

водна и ветрова ерозия, уплътняване със 

запазване на почвеното плодородие 

проф. д-р Христо 

Белоев 
40000,00 

Русенски университет 

“Ангел Кънчев” 
84,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-55 

Акумулиране на тежки метали и азотни 

съединения в различни компоненти на 

екосистемата въздух –вода – почва – 

растителност на градски природни зони 

доц. д-р Стефка 

Тепавичарова 
40000,00 

Институт по обща и 

неорганична химия 
97,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-56 

Ефектът на перфорираната мембрана върху 

защитни облекла за екстремно студена околна 

среда 

доц. д-р 

Радостина 

Ангелова 

40000,00 
Технически университет 

– София 
75,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-57 

Идентичност и толерантност в България и 

Руската федерация в условията на засилващи се 

миграционни процеси 

доц. д-р Албена 

Накова-Манолова 
40000,00 

Институт за изследване 

на обществата и 

знанието 
79,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-58 

Ефективно противодействие на ислямския 

екстремизъм и радикализъм  (теоритико-

методологични критерии и сравнителен анализ 

на религиозната и политическа ситуация в Русия 

и България)   

проф. д-р Богдана 

Тодорова 
30290,00 

Институт за изследване 

на обществата и 

знанието 
94,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-59 

Сценарии за развитие на национални 

(регионални) мрежи за управление на знанието 

на основата на университети от Русия и България 

доц. д-р Людмила 

Михайлова 
40000,00 

Русенски университет 

“Ангел Кънчев” 
79,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-60 

Диамантени наночастици с адсорбиран 

проапоптичен противораков протеин 

доц. д-р 

Александър 

Методиев 

Живков 

40000,00 

Институт по 

физикохимия "Акад. 

Ростислав Каишев" 
82,8 

КП-06-

ПРУСИЯ-62 

Математически модели на влиянието на 

иновационни фактори върху структурната 

динамика на регионалното развитие 

проф. д-р Юлиан 

Василев 
40000,00 

Икономически 

университет – Варна 
78,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-63 

Изследване на нови магнито-оптични ефекти в 

дългоживущи кохерентни състояния на алкални 

атоми с приложение в квантовата магнитометрия 

доц. д-р 

Христина 

Андреева 

Марковска 

40000,00 
Институт по електроника 

"Акад. Емил Джаков" 
94,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-64 

Геоморфоложка интерпретация на данни от 

наземни, въздушни и космически дистанционни 

изследвания при анализ на кално-каменни 

потоци: на примера на Източни Родопи 

(България) и Кавказ (Русия) 

доц. д-р Аспарух 

Камбуров 
40000,00 

Минно-геоложки 

университет 
95,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-65 

Кохерентни оптични методи с мулти-спектрално 

и структурирано осветяване  за изследване на 

биологични обекти 

проф. д-р Елена 

Стойкова 
40000,00 

Институт оптически 

материали и технологии 

"Акад. Йордан 

Малиновски" 

94,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-66 

Ефектът от включването на полифункционални 

натурални добавки върху качествените 

характеристики на месни емулгирани продукти. 

Физикохимични и социални изследвания. 

гл. ас. д-р  Мария 

Момчилова 
40000,00 

Институт за изследване и 

развитие на храните – 

Пловдив 
73,3 

КП-06-

ПРУСИЯ-67 

Междуотрасловите и партньорски връзки на 

малките и средни предприятия като фактор за 

местното устойчиво развитие. 

доц. д-р Даниел 

Павлов 
40000,00 

Русенски университет 

“Ангел Кънчев” 
80,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-68 

Връзка между бариерната чревна функция и 

наличието на възпаление при остеоартроза и 

метаболитен синдром 

доц. д-р Eленка 

Георгиева 
40000,00 

Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” 
93,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-69 

Фактори на растежа в икономически 

изостаналите райони в България и в Русия – 

текущо състояние и перспективи за 

преодоляване на регионалните дисбаланси       

доц. д-р Камелия 

Асенова 
38372,00 

Русенски университет 

“Ангел Кънчев” 
87,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-70 

Изследване на нестационарни  електромагнитни 

и топлинни процеси в обемни и лентови 

структури от ВТСП материали, търсене и 

обосноваване на нови подходи за формиране и 

модулация на магнитни потоци на ВТ 

проф. д-р Иван 

Ячев 
40000,00 

Технически университет 

– София 
84,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-71 

Получаване чрез интензивна пластична 

деформация и изследване на композити на 

основата на алуминий, уякчени с графен  

проф. д-р Румяна 

Лазарова 
40000,00 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии "Акад. Ангел 

Балевски" с Център по 

хидро- и аеродинамика - 

Варна 

84,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-72 

Изследване на характеристиките на реологията 

на кръвта, механичните свойства на нейните 

клетки и параметрите на хемокоагулацията като 

основа за математическо моделиране на връзките 

им при злокачествен 

проф. д-р Надя 

Антонова-Митева 
40000,00 Институт по механика 93,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-73 

Местното самоуправление в България и Русия - 

съпоставителен анализ 

проф. д-р Тодор 

Галунов 
40000,00 

Великотърновски 

университет „Св. Св. 

Кирил и Методий” 
96,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-74 

Синтез и проучване на биологичната активност 

на нови системи за целенасочено лекарствено 

въздействие, базирани на Au, FeOx и Au-FeOx 

наночастици 

гл. ас. д-р 

Цветелина 

Бацалова 

40000,00 
Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” 
96,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-75 

Проектиране на междукултурен аксиологичен 

модел за икономическо поведение на 

потребители от различни поколения в 

проблемната област на устойчиво развитие 

доц. д-р Мария 

Кехайова - 

Стойчева 

39979,00 
Икономически 

университет – Варна 
88,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-76 

Експериментално и числено изследване на 

топло- и масообмена в зоната на взаимодействие 

на респираторното течение с вентилационно 

течение 

доц. д-р Детелин 

Марков 
40000,00 

Технически университет 

– София 
91,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-77 

Описание на силно смесени състояния на 

двуатомни молекули с експериментална точност 

проф. д-р Асен 

Пашов 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
90,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-78 

Онтология на ситуациите за състояние – 

лингвистично моделиране. Съпоставително 

изследване за български и руски 

проф. д-р Светла 

Коева 
40000,00 

Институт за български 

език "Проф. Любомир 

Андрейчин" 
90,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-79 

Алгебрични, комбинаторни и геометрични 

задачи в теория на кодирането 

проф. д-р Петър 

Бойваленков 
40000,00 

Институт по математика 

и информатика 
98,5 
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КП-06-

ПРУСИЯ-80 

Създаване на високоогнеупорни модифицирани 

хромови покрития и зол-гелни оксидни покрития 

върху слоести композити от многокомпонентни 

сплави на базата на молибден и ниобий 

доц. д-р 

Владимир Петков 
40000,00 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии "Акад. Ангел 

Балевски" с Център по 

хидро- и аеродинамика - 

Варна 

96,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-81 

Ултракомпакни обекти в Айнщайновата и 

модифицираните теории на гравитациията и 

фотонни структури 

гл. ас. д-р  Галин 

Гюлчев 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
97,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-82 

Модулиране на адаптивните реакции на 

високопротеинови безглутенови култури към 

абиотичен стрес чрез приложение на екологично 

чист растежен регулатор 

доц. д-р Искрен 

Сергиев 
40000,00 

Институт по физиология 

на растенията и генетика 
96,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-83 

Оценка на податливостта от възникване на 

големи свлачища в планински райони: по 

примера на Кавказ (Русия) и Източните Родопи 

(България) 

доц. д-р Пламен 

Иванов 
40000,00 

Геологически институт 

"Страшимир Димитров" 
95,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-84 

Разработване на методи за прогнозиране на 

слягането на подкопаните територии при 

техногенно въздействие 

доц. д-р Чавдар 

Колев 
40000,00 

Висше транспортно 

училище „Тодор 

Каблешков” 
90,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-85 

Изследване на ефекта на модификацията на 

въглеродни нано-структури върху 

взаймодействието на интерфейса с алуминиевата 

матрица и свойсвата на формираните прахови 

композити 

доц. д-р Теодор 

Миленов 
40000,00 

Институт по електроника 

"Акад. Емил Джаков" 
81,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-86 

Деформационно получаване на тънколистни 

материали (от порядъка на 100 µm) от 

обработени сплави на Heusler Ni-Mn-X (X= Ga, 

In, Sn, Co, Al и др.) за приложението им в 

устройства работещи на основата на 

магнитокалоричен ефект 

доц. д-р Димитър 

Петров 
40000,00 

Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” 
85,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-87 

Геотермална активност и условия за формиране 

на азотни термоминерални води (акратотерми) в 

България по геохимични и изотопни данни 

д-р Сава Колев 40000,00 
Геологически институт 

"Страшимир Димитров" 
87,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-88 

Променливостта на блазарите като ключ за 

разбиране на физиката на релативистките 

джетове 

проф. д-р Евгени 

Семков 
40000,00 

Институт по астрономия 

с Национална 

астрономическа 

обсерватория 

94,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-89 

Молекулярно-генетични основи и биологични 

особености на развитието на паразитно-

гостоприемни връзки по време на заразяване на 

бозайници с хелминти от рода Trichinella 

проф. д-р 

Светлозара 

Любомирова 

Петкова 

40000,00 

Институт по 

експериментална 

морфология, патология и 

антропология с музей 

92,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-90 

Социални и социално-психологически 

детерминанти и корелати на просоциалното 

поведение в руска и българска младежка среда 

проф. д-р 

Юлиана Попова 
38694,00 

Русенски университет 

“Ангел Кънчев” 
88,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-91 

Социално-психологически модели на 

взаимоотношения между родители и деца,  и 

социална перцепция в семейства от различен 

тип. Крос-културен контекст. 

доц. д-р Илиана 

Петкова 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
57,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-92 

Концептуални основи на формирането на 

готовност у учителя за превенция и корекция на 

адиктивно поведение на учениците 

проф. д-р Лина 

Йорданова 
39600,00 Тракийски университет 76,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-93 

Епигенетична регулация на взаимодействието 

между стъбленото холопаразитно растение 

Cuscuta campestris и неговите гостоприемници 

доц. д-р Любен 

Загорчев 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
94,0 



13 

 

КП-06-

ПРУСИЯ-94 

Развитие на практиките на кръгова икономика в 

Русия и България: Стимули, бариери, актьори, 

заинтересовани страни 

доц. д-р Люба 

Спасова 
39000,00 

Институт за изследване 

на обществата и 

знанието 
86,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-95 

Създаване на функционални хранителни системи 

чрез комбиниране на растителни и животински 

суровини с редуцирано съдържание на натриев 

хлорид 

доц. д-р Динко 

Йорданов 
40000,00 

Университет по 

хранителни технологии - 

Пловдив 
93,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-96 

Теория и практика на аксиологичните 

изследвания на езика и речта в България и Русия: 

общочовешки универсалии и национална 

специфика на ценностите 

проф. д-р Мария 

Китанова-

Маркова 

40000,00 

Институт за български 

език "Проф. Любомир 

Андрейчин" 
89,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-97 

Конкурентоспособност на български и руски 

компании при участието им в глобалните вериги 

на стойността 

доц. д-р Паскал 

Желев 
40000,00 

Университет за 

национално и световно 

стопанство 
93,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-98 

Изследване на деформационно-индуцираното 

разтваряне на частици от втори фази в медни 

сплави, като способ за увеличаване на 

дисперсионното уякчаване 

проф. д-р 

Николай Тончев 
40000,00 

Висше транспортно 

училище „Додор 

Каблешков” 
92,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-99 

Руско-турската война от 1877–1878 г. в 

литературата и киното: митология, риторика, 

фикционалност 

проф. д-р 

Николай 

Димитров 

40000,00 

Великотърновски 

университет „Св. Св. 

Кирил и Методий” 
76,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-100 

Средновековен текст в съвременен контекст. 

(Модерни методи и принципи на презентирането 

на средновековните текстове пред съвременния 

ползвател) 

проф. д-р Мария 

Йовчева 
39600,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
94,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-101 

Вербализация на културната памет: 

прецедентиката в тезауруса на младото 

поколение в Русия и България 

доц. д-р Надя 

Чернева 
39000,00 

Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” 
97,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-102 

Разработка на оперативен екологичен 

мониторинг на Черно море: модификация на 

регионалният три-канален алгоритъм за оценка 

на качеството и продуктивността на оптично 

комплексните води на база на спътни 

проф. д-р 

Снежанa 

Мончева 

40000,00 

Институт по океанология 

"Проф. Фритьоф Нансен" 

- Варна 
81,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-103 

Усъвършенстване на инфраструктурата на 

финансовия пазар с цел осигуряване на устойчив 

икономически растеж в условия на 

цифровизация на икономиката 

проф. д-р Румен 

Брусарски 
40000,00 

Университет за 

национално и световно 

стопанство 
96,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-104 

Изследване променливостта на активните 

галактични ядра на различни времеви скали 

доц. д-р Люба 

Славчева-Михова 
40000,00 

Институт по астрономия 

с Национална 

астрономическа 

обсерватория 

90,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-105 

Методологически основи за удовлетворяването 

на специалните образователни потребности на 

учащите се в условията на цифровизация на 

средата 

проф. д-р Жанета 

Добрева 
39800,00 Тракийски университет 77,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-106 

Ефективност и антитуморни механизми при 

фотодинамична терапия с фотосенсибилизатори 

на базата на бактериохлорини с различни 

молекулни заряди 

доц. д-р Иван 

Ангелов 
40000,00 

Институт по електроника 

"Акад. Емил Джаков" 
96,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-107 

Летливи повърхностно – активни вещества на 

фазови граници в многокомпонентни системи: 

теоретично и експериментално изследване на 

адсорбцията и изпарението в динамични и 

равновесни условия 

проф. д-р Теодор 

Гърков 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
96,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-108 

Високопроизводителните изчислителни методи 

фокусирани върху използването на графични 

процесори за пресмятане на хидро- и 

газодинамични течения в области с произволна 

геометрия 

доц. д-р Кирил 

Щерев 
35000,00 Институт по механика 92,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-109 

Терминът във и извън специалния дискурс: 

механизми на преходността 

доц. д-р Катя 

Чаралозова 
40000,00 

Институт за български 

език "Проф. Любомир 

Андрейчин" 
96,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-111 

Влияние на климатичните промени върху 

хидрофизичните и биохимичните процеси в 

Черно море 

проф. д-р Атанас 

Палазов 
40000,00 

Институт по океанология 

"Проф. Фритьоф Нансен" 

- Варна 
85,8 

КП-06-

ПРУСИЯ-112  

Разработване на пространствени структурно-

функционални модели на крайбрежните 

туристически рекреационни системи в 

тихоокеанска Русия, Крим и България 

проф. д-р Васил 

Маринов 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
92,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-114 

Иновативни методи и модели за управление на 

риска с използване на виртуална реалност 

проф. д-р 

Димитър Велев 
40000,00 

Университет за 

национално и световно 

стопанство 
92,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-115 

Естествени радионуклиди във води за пиене от 

Черноморското крайбрежие на Балкански и 

Кримски полуострови 

доц. д-р Росица 

Тоцева 
40000,00 

Националният център по 

радиобиология и 

радиационна защита 

(НЦРРЗ) 

94,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-116 

Изследване на двойни системи с компактен обект 

с методите на доплеровата томография 

проф. д-р 

Николай Томов 
37800,00 

Институт по астрономия 

с Национална 

астрономическа 

обсерватория 

97,5 
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КП-06-

ПРУСИЯ-117 

Неврокогнитивни механизми на мултисензорна 

интеграция при обработка на вербална и 

невербална информация 

гл. ас. д-р 

Армина Джанян 
36000,00 

Нов български 

университет 
82,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-118 

“Екотоксикологична оценка на водите и дънните 

отлагания на водоемите, подложени на 

антропогенно замърсяване” 

доц. д-р 

Маргаритка 

Василена 

Филипова 

40000,00 
Русенски университет 

“Ангел Кънчев” 
88,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-119 

Дистанционна заетост, семейно-професионален 

баланс  и миграционни нагласи на младите хора 

в България и Русия в условия на несигурност   

доц. д-р Елица 

Димитрова 
39994,00 

Институт за изследване 

на населението и човека 
89,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-120 

Изследване въздействието на тежки метали 

върху фотосинтетичния апарат на лишеи за 

прилагане в екологичния мониторинг 

гл. ас. д-р 

Владимир 

Александров  

40000,00 
Институт по физиология 

на растенията и генетика 
94,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-121 

Регионални модели на аграрния сектор в 

България и Русия 

доц. д-р 

Теодорина 

Турлакова 

40000,00 
Икономически 

университет – Варна 
93,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-122 

Устойчиво развитие на жилищното строителство 

в Русия и в България в контекста на концепцията 

за зелена икономика 

доц. д-р Божидар 

Чапаров 
40000,00 

Икономически 

университет – Варна 
86,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-123 

Религиозният живот в пограничните 

многоетнични региони на Балканите и в Кавказ 

проф. д-р Албена 

Георгиева 
40000,00 

Институт за етнология и 

фолклористика с 

Етнографски музей 
94,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-124 

Иновативни високоефективни стохастични 

методи и приложения 

проф. д-р Иван 

Димов 
40000,00 

Институт по 

информационни и 

комуникационни 

технологии 

94,5 
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КП-06-

ПРУСИЯ-125 

България и Русия: връзки и взаимодействия в 

религиозната сфера 

доц. д-р 

Екатерина 

Анастасова 

40000,00 

Институт за етнология и 

фолклористика с 

Етнографски музей 
94,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-126 

Тримерни гранични задачи за уравнения от 

смесен тип, задачи със спектрален параметър и 

интегрални уравнения 

проф. д-р Недю 

Попиванов 
40000,00 

Институт по 

информационни и 

комуникационни 

технологии 

91,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-127 

Прилагане на принципите на извличане на данни 

за процеси (Process mining) за анализ и 

оптимизация на бизнес процеси 

гл. ас. д-р 

Камелия 

Шойлекова - 

Николова 

40000,00 
Русенски университет 

“Ангел Кънчев” 
81,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-128 

Разработване на хибридни композитни покрития 

за остеостимулиращи импланти с приложение 

при остеопороза 

проф. д-р 

Маргарита 

Апостолова 

40000,00 

Институт по 

молекулярна биология 

"Акад. Румен Цанев" 
97,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-129 

Изследване на ефектите на въздействие на 

плазмени източници върху клетки и тъкани 

доц. д-р Евгения 

Бенова 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
96,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-130 

Микробни редокс-превръщания на редуцирани 

серни съединения и техния биотехнологичен 

потенциал за алтернативната енергетика и 

отстраняването на замърсители 

доц. д-р Елена 

Разказова-

Велкова 

25000,00 
Институт по инженерна 

химия 
63,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-131 

Изследване ресурсите на образователната среда 

на университета при трансформацията на 

професионалните очаквания на руските и 

българските студенти от педагогическите 

направления за подготовка  

доц. д-р Янка 

Стоименова 
40000,00 

Югозападен университет 

„Неофит Рилски” – 

Благоевград 
74,5 
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КП-06-

ПРУСИЯ-132 

Подобряване на ефективността на 

международното и междурегионалното 

взаимодействие на социалните, икономическите 

и духовните институции с цел запазване на 

националната и културната идентичност в 

критич 

проф. д-р Ганчо 

Ганчев 
35000,00 

Югозападен университет 

„Неофит Рилски” – 

Благоевград 
57,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-133 

Персонификация  на фундаменталното  

образование със  средствата на  SMART-

технологиите в системата "училище-

университет". 

доц. д-р Лидия 

Цветанова-

Чурукова 

40000,00 

Югозападен университет 

„Неофит Рилски” – 

Благоевград 
88,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-134 

Алегорични ансамбли в европейското 

изобразително изкуство през XII-XVII в.: 

иконография и семантика 

гл. ас. д-р 

Владимир 

Димитров 

40000,00 
Нов български 

университет 
84,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-135 

Тенденции и предизвикателства на съвременните 

миграционни процеси: сравнителен анализ 

Русия-България  

проф. д-р Анна 

Мантарова 
39500,00 

Институт за изследване 

на обществата и 

знанието 
92,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-136 

Изследване на динамичното поведение на 

деформируеми тела при отчитане на ефектите на 

наследственост на материала. 

проф. д-р Мария 

Дачева 
40000,00 Институт по механика 92,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-137 

Публицистиката в Китай през XIX - XXI в. като 

отражение на китайската картина на света 

доц. д-р Антония 

Цанкова 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
74,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-138 

Развитие на методи, инструменти и технологии в 

комплексния анализ и интерпретация на 

спътникови данни при дистанционни 

изследвания на морските крайбрежни акватории 

за диагностика на състоянието им 

доц. д-р Деница 

Борисова 
40000,00 

Институт за космически 

изследвания и 

технологии 
92,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-139 

Разработване на фундаменталните основи за 

създаване на нови магнитно-твърди 

корозионноустойчиви нанокристални материали 

на основата на съединения на редкоземни метали 

и желязо. 

доц. д-р  Руслан 

Васильевич 

Бездушний  

40000,00 
Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
92,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-140 

Модели и закономерности на 

структорообразуването в трикомпонентни 

метални функционални сплави 

проф. д-р Стефка 

Фиданова 
40000,00 

Институт по 

информационни и 

комуникационни 

технологии 

91,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-141 

Потискане на патологичните клетки и 

болестните симптоми в човешки и миши модели 

на бронхиална астма чрез третиране с HSP60 

гл. ас. д-р Петя 

Ганова  
40000,00 

Институт по 

микробиология "Стефан 

Ангелов" 
89,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-142 

Креативната педагогика: методологични основи 

и анализ на практиките в Русия и България 

доц. д-р 

Красимира 

Марулевска 

40000,00 

Югозападен университет 

„Неофит Рилски” – 

Благоевград 
98,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-143 

„Влияние на тежки метали и биогенни елементи 

в присъствие на повърхностно активни вещества 

върху макрофити и микроводорасли, за 

фиторемедиация и самопречистване на 

водоемите“ 

доц. д-р Ганка 

Чанева 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
88,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-144 

Биогеографски връзки между Кавказ и 

Балканския полуостров – данни от молекулярни 

и кибертаксономични изследвания върху 

многоножки от семейство Julidae (Myriapoda: 

Diplopoda) 

гл. ас. д-р Боян 

Вагалински 
40000,00 

Институт по 

биоразнообразие и 

екосистемни изследвания 
96,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-145 

Природнобазиран туризъм като фактор за 

устойчиво регионално развитие 

проф. д-р 

Марияна 

Николова 

40000,00 

Национален институт по 

геофизика, геодезия и 

география -НИГГГ- 
90,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-147 

Изследване на сложни физични процеси в 

джозефсонови структури 

гл. ас. д-р 

Станислав 

Славов 

40000,00 

Химикотехнологичен и 

металургичен 

университет 
96,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-148  

Перспективи и рискове от дигиталната 

трансформация на икономиката: опитът на Русия 

и България 

проф. д-р Георги 

Манолов 
40000,00 

Висше училище по 

сигурност и икономика - 

Пловдив 
92,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-149 

Научни основи за създаване на алгоритми за 

вземане на решения и система за отдалечен 

мониторингпри мениджмънт на пациенти с 

алергичен ринит 

проф. д-р Нонка 

Матева 
40000,00 

Медицински 

университет – Пловдив 
89,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-150 

Разработка на програми за маркетингова 

подкрепа за технологично и инфраструктурно 

сътрудничество на селскостопански проекти в 

България и Русия 

доц. д-р Николай 

Стоянов 
40000,00 

Институт по отбрана 

"Проф. Цветан Лазаров" 
79,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-151 

Социокултурни и икономически аспекти на 

интеграцията на рускоговорещите мигранти в 

България 

доц. д-р Румяна 

Желева 
39985,00 

Институт за изследване 

на обществата и 

знанието 
93,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-152 

Разработване и приложение на 

спектрофотометрични методи за изследване на 

оптични константи на слоеве и материали в УВ, 

видимия и ИЧ спектрални диапазони и синтез на 

тяхна база на интерференционни покр 

доц. д-р Тихомир 

Тенев 
40000,00 

Институт по физика на 

твърдото тяло "Акад. 

Георги Наджаков" 
97,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-153 

От регионални конфликти към епоха на глобални 

трансформации: гледната точка на българските и 

руските историци към международните 

отношения в края на XIX и началото на XXI век 

доц. д-р Мира 

Маркова 
38800,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
96,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-154 

Числени методи и алгоритми в теорията и 

приложенията на класическата хидромеханика  и 

многофазни флуиди в порести среди 

доц. д-р Юрий 

Кандиларов 
40000,00 

Русенски университет 

“Ангел Кънчев” 
94,5 
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КП-06-

ПРУСИЯ-155 

Аугментация на уебсайтовете за е-общество за 

перцептивните и когнитивни нужди на 

възрастните потребители 

гл. ас. д-р Радка 

Начева 
40000,00 

Икономически 

университет – Варна 
86,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-156 

Строеж и физикохимични свойства на сплави от 

системата алуминий – преходен метал (никел и 

кобалт) - редкоземен метал в течно, кристално и 

аморфно състояние 

доц. д-р Георги 

Патронов 
40000,00 

Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” 
95,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-157 

„Еклогити от високометаморфните терени на 

Южна България и Южен Урал– протолитна 

възраст и възраст на НР метаморфизъм“ 

проф. д-р Филип 

Мачев 
35000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
91,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-158 

Усъвършенстване на моделите за управление на 

бизнес организациите в селското стопанство за 

постигане на целите за устойчиво развитие 

гл. ас. д-р Ангел 

Саров 
40000,00 

Институт по аграрна 

икономика - София 
82,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-159 

Мониторинг и управление на екологични 

рискове в горски крайречни екосистеми 

доц. д-р 

Маргарита 

Георгиева 

40000,00 Институт за гората 96,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-160 

Научни основи и методология за 

усъвършенстване и интензификация на 

процесите за обеззаразяване на сладководни 

ресурси и морски води в единно „светлинно 

звуково“ поле 

доц. д-р Кирил 

Киров 
40000,00 

Технически университет 

– Варна 
64,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-161 

Лазерно-асистирана терапия при лечение на 

твърдите зъбни тъкани и зъбната пулпата 

доц. д-р Весела 

Стефанова 
40000,00 

Медицински 

университет – Пловдив 
87,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-162 

Метафорически репрезентации на жизнения път 

на хора с различни равнища на личностна 

автентичност 

проф. д-р Нели 

Бояджиева 
40000,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
87,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-163 

Влияние на канала «Истамбул» на 

хидрологичната структура на Черно море 

проф. д-р 

Димитър Трухчев 
40000,00 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии "Акад. Ангел 

Балевски" с Център по 

хидро- и аеродинамика - 

Варна 

88,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-164 

Изследване на взаимодействието на полимерни 

системи за пренос на лекарства с моделни 

мембранни системи, както и с клетъчни (in vitro) 

и животински (in vivo) модели 

гл. ас. д-р Лилия 

Владимирова - 

Михалева 

40000,00 
Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
89,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-165 

Концепцията за дигитален суверенитет и 

нейното прилагане в съвременната социално-

политическа практика: сравнителен опит на 

България и Русия 

гл. ас. д-р 

Даниела 

Пастармаджиева 

40000,00 
Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски” 
92,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-166 

Разработване на методи и алгоритми за 

мониторинг и оценка на състоянието на 

необслужваeми технически системи със сложна 

структура 

доц. д-р Кирил 

Алексиев 
40000,00 

Институт по 

информационни и 

комуникационни 

технологии 

98,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-167 

Дизайн на активни и стабилни катализатори за 

пълно окисление на метан, посредством 

модифициране на Pd-Al2O3 с кобалт и никел. 

Експериментално и теоретично изследване. 

проф. д-р Силвия 

Тодорова 
40000,00 Институт по катализ 93,3 

КП-06-

ПРУСИЯ-168 

Обратноосмотични мембрани с повишена 

устойчивост към запушване от целеви 

компоненти на ароматни растения 

гл. ас. д-р 

Димитър Пешев 
40000,00 

Химикотехнологичен и 

металургичен 

университет 
97,0 
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КП-06-

ПРУСИЯ-169 

МЕЖДУЕЗИКОВИ ПАРАЛЕЛИ В 

БЪЛГАРСКАТА И РУСКАТА ЮРИДИЧЕСКА 

ТЕРМИНОЛОГИЯ: СЕМАСИОЛОГИЧЕН, 

ФУНКЦИОНАЛЕН И ЛЕКСИКОГРАФСКИ 

АСПЕКТИ 

доц. д-р Антония 

Пенчева 
38650,00 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА 

НАЦИОНАЛНО И 

СВЕТОВНО 

СТОПАНСТВО 

95,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-170 

Изследване ефективността на микробната 

деградация на лигноцелулозни растителни 

отпадъци от оранжерии в затворени изкуствени 

екосистеми 

гл. ас. д-р 

Людмила 

Димитрова 

40000,00 

Институт по 

микробиология "Стефан 

Ангелов" 
91,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-171 

Синтез на модели за киберсигурност на 

самовъзстановяващи се мрежи в контекста на  

съвременните информационни заплахи 

доц. д-р 

Десислава 

Панева-Маринова 

40000,00 
Институт по математика 

и информатика 
89,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-172 

Нови подходи за обработка и влагане на цифрови 

водни знаци в аудиофайлове 

доц. д-р Христо 

Костадинов 
40000,00 

Институт по математика 

и информатика 
90,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-173 

Иновационни дигитални образователни 

технологии за съхраняване на музикално-

инструменталното наследство на Русия и 

България (хроматичните акордеони) 

доц. д-р Галина 

Богданова 
40000,00 

Институт по математика 

и информатика 
90,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-174 

Моделиране на потенциалното разпространение 

на инвазивните чужди видове Heracleum 

sosnowskyi и Heracleum mantegazzianum в 

Източна Европа 

проф. д-р 

Александър 

Ташев 

40000,00 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ 
100,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-175 

Широкият Черноморски регион: Анализ на 

регионалната динамика в областта на 

сигурността 

проф. д-р 

Александър 

Костов 

40000,00 

Институт за 

балканистика с Център 

по тракология 
95,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-176 

Еколого-генетична оценка на биоразнообразието 

в иглолистните гори на Кузнецки Алатау и Рило-

Родопския планински масив 

доц. д-р Мариус 

Димитров 
40000,00 

Лесотехнически 

университет 
93,5 
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КП-06-

ПРУСИЯ-177 

Изследване и разработка на методи за използване 

на невронните мрежи в задачите за моделиране 

на сложни социално-технически системи на 

примера на транспортните потоци 

доц. д-р Васил 

Къдрев 
40000,00 

Нов български 

университет 
90,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-178 

Граматологични и психолингвистични аспекти 

на кирилската писменост 

доц. д-р Лъчезар 

Перчеклийски 
40000,00 

Югозападен университет 

„Неофит Рилски” – 

Благоевград 
92,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-179 

„Несвоеместността“ и литераторската 

саморефлексия: рускоезичното, българоезичното 

и многоезичното - транснационалното писане 

през ХХ и ХХI век 

доц. д-р Йордан 

Люцканов 
30000,00 Институт за литература 87,0 

КП-06-

ПРУСИЯ-180 

Изследване на взаимодействието на Лангмюир-

Блоджетови нано биофилми с различни видове 

акустични вълни в пиезоелектрични структури 

(Акроним: ЛБ-пиезо) 

доц. д-р Георги 

Иванов 
40000,00 

Университет по 

архитектура, 

строителство и геодезия 
96,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-181 

Източници на класическата философска 

традиция в България и Русия 

проф. д-р Иван 

Христов 
39800,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
86,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-183 

Изследване на структурата и възможностите за 

приложение в биомедицината на полизахаридите 

от лечебното растение Bistorta major Gray 

(кървавиче) 

гл. ас. д-р Йордан 

Георгиев 
40000,00 

Институт по органична 

химия с Център по 

фитохимия 
99,5 

КП-06-

ПРУСИЯ-184 

Концепции за дигитален близнак в контекстно 

чувствителни услуги и приложения Smart Living: 

холографска комуникация и електронно 

здравеопазване 

доц. д-р Агата 

Манолова 
40000,00 

Технически университет 

– София 
94,8 

КП-06-

ПРУСИЯ-185 

Перспективни направления за стимулиране на 

иновационни активности въз основа 

международна интеграция на свободни 

икономически зони, технопаркове и бизнес 

инкубатори 

доц. д-р Тодор 

Ялъмов 
39900,00 

Софийски университет 

“Св. Климент Охридски” 
86,5 
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КП-06-

ПРУСИЯ-186 

Използване на полови феромони и полови 

атрактанти за изследване на биоразнообразието и 

екологията на сем. Zygaenidae (Lepidoptera) 

доц. д-р Теодора 

Тошова 
40000,00 

Институт по 

биоразнообразие и 

екосистемни изследвания 
87,5 

 

 

 

 
     


