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1 

H 07/2 от 

03.08.16 

Градиентно-функционални нанопокрития, 

получени чрез вакуумни технологии за 

биомедицински приложения 

Русенски университет 

"Ангел Кънчев" 

гл. ас. д-р Мария 

Пламенова Николова 
94 

2 
H 07/3 от 

04.08.16 

Изследване влиянието на метода на синтез и 

подложката върху свойствата на сплавни 

(Co-Sn, Ni-Sn, Co-Ni) наноразмерни прахове 

и техни въглеродни композити 

ХТМУ-София 
доц. д-р инж. Людмил 

Борисов Фачиков 
97.5 

3 
Н 07/4 от 

24.08.16 

Трибологични процеси и ефекти в 

контактни системи, смазвани с растителни 

масла и композиции 

Технически университет-

София 

доц. д-р инж. Мара 

Крумова Кандева-

Иванова 
79 

4 
Н 07/5 от 

24.08.16 

Проектиране, прилагане и оценяване на 

човеко-машинен интерфейс за деца в 

приложения за мобилни устройства 

Югозападен университет 

„Неофит Рилски“, 

Благоевград 

гл. ас. д-р Радослава 

Кралева 
78 

5 
Н 07/6 от 

24.08.16 

Нов неразрушителен метод за изследване на 

повърхността на полупроводникови 

структури 

ИСИР - БАН акад. Чавдар Руменин 99.5 

6 
Н 07/7 от 

25.08.16 

Съвременни методи и средства за 

изследване и оптимизация на иновативни 

технологични процеси 

Институт по 

информационни и 

комуникационни 

технологии - БАН 

проф. д-р Димитър 

Карастоянов 
79 

7 
H 07/8 от 

26.08.16 

Изследване и създаване на нови 

износоустойчиви покрития с използване на 

композиционни и нано материали 

Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита 

на растенията (ИПАЗР) „ 

Н. Пушкаров” 

проф. д-р инж. Георги 

Костадинов 
93 



8 
Н 07/9 от 

26.08.16 

Повърхностно модифициране с наночастици 

на алуминий и алуминиеви сплави чрез 

високоенергийни потоци 

Институт по 

металознание, съоръжения 

и технологии с Център по 

хидро- и аеродинамика 

„Акад. А. Балевски“ - БАН 

доц. д-р Румяна 

Любенова Лазарова 
90.5 

9 
Н 07/10 от 

26.08.16 

Математическо моделиране и разработване 

на многокритериална система за оценка и 

избор на  технология за превоз в 

транспортна мрежа 

Технически Университет-

София 

доц. д-р инж. Светла 

Димитрова Стоилова 
87 

10 

 

H 07/11 от 

29.08.16 

Изследване на енергийния трансфер при 

заваряване с концентрирани топлинни 

източници 

Българска академия на 

науките, Институт по 

Електроника „Академик 

Емил Джаков“ 

проф дфн Петър 

Иванов Петров 
90.5 

11 
Н 07/12 от 

30.08.16 

Изследване на архитектури, модели и 

методи за автономен мениджмънт в 

интернет на бъдещето 

Технически Университет 

София 

проф. дн Евелина 

Николова Пенчева 
90 

12 
H 07/13 от 

30.08.16 

Изследване и усъвършенстване на методи и 

техники за изграждане на 

радиокомуникационни системи за изучаване 

на териториалната екология на бозайниците 

в България чрез примера на  чакала (Canis 

aureus) 

Технически университет - 

София 

доц. д-р инж. Ивайло 

Миланов Пандиев 
83 

13 
Н 07/14 от 

30.08.16 

Комплексно  

изследване на 

 влиянието на киселинния дъжд върху 

растенията, почвата и човека 

ТУ-София 
доц.д-р Росица 

Величкова 
86.5 

14 
Н 07/15 от 

30.08.16 

Концепция за еквивалентна диелектрична 

проницаемост и анализ на диелектричната 

анизотропия на микровълнови подложки с 

приложение при численото 3D проектиране 

на устройства в честотните обхвати на 

бъдещите 5G комуникационни мрежи 

Софийски университет 

"Св. Климент Охридски"  

доц. д-р Пламен Илиев 

Данков 
97.5 

15 
Н 07/16 от 

31.08.16 

Изследване на методи и алгоритми при 

извличане на знания от големи масиви от 

данни  

Технически университет - 

София 

доц. д-р инж. Аделина 

Пламенова Алексиева-

Петрова 
83 

16 
Н 07/17 от 

31.08.16 

Изследване на методи за разпознаване на 

образи в панорама от множество 

изображения при алгоритми за 

оптимизиране на паркиране в интелигентна 

система 

Технически университет - 

София 

проф. д-р Огнян Наков 

Наков 
87 

17 
Н 07/18 от 

31.08.2016 

Нови методи за моделиране и оптимизация 

на градски трафик 
ИИКТ - БАН 

проф. дтн. Красимира 

Петрова Стоилова 
84 



18 
Н 07/19 от 

31.08.16 

Робастно проектиране и надеждност при 

умора на носещата конструкция на 

фиксирани в открито море вятърни турбини 

– (RELWIND) 

Технически университет - 

Варна 

доц. д-р инж. Петър 

Георгиев Георгиев 
83 

19 
Н 07/20 от 

31.08.16 

Изследване на устойчивостта на 

електроенергийната система и управлението 

на честотата при преобладаващ дял на 

производство от възобновяема енергия 

Технически университет – 

Варна 

доц. д-р инж. Юлиан 

Емилов Рангелов 
91.5 

20 
Н 07/21 от 

31.08.16 

Изследване на методи за оптимизиране на 

процеси в интегрирани енергийни 

eкосистеми чрез Интернет на нещата 

Технически Университет - 

Варна 

доц.д-р инж. Розалина 

Димова 
68 

21 
Н 07/22 от 

31.08.16 

Изследване режимите на 

електропотребление и  

електрогенерация в електроснабдителни 

системи с двупосочен пренос на мощност с 

динамичен характер 

Технически университет-

Варна 

доц. д-р Валентин 

Николов Гюров 
85.5 

22

1 

Н 07/23 от 

31.08.16 

Получаване и изследване на многослойни 

наоструктурирани покрития на основата на 

нитриди върху инструментални материали 

Българска академия на 

науките, Институт по 

Електроника „Академик 

Емил Джаков“ 

проф. дфн Петър 

Иванов Петров 
89 

23 
Н 07/24 от 

31.08.16 

Комплексна градска светлинна среда - 

 изследване, анализ и методи за оценка. 

Технически университет-

Варна 

доц. д-р Валентин 

Николов Гюров 
79 

24 
Н 07/25 от 

31.08.16 

Изследване на химични, електрохимични и 

биологични процеси в микробни горивни 

клетки при пречистване на минни 

отпадъчни води 

Минно – Геоложки 

Университет „Св. Иван 

Рилски“ - София 

доц. д-р Анатолий 

Цанков Ангелов 
94 

25 
H 07/26 от 

31.08.16 

Изследване на влиянието на наноразмерни 

частици от титанов нитрид върху 

микроструктурата на нисколегирана 

желязовъглеродна сплав 

Институт по 

металознание, съоръжения 

и технологии с център по 

хидро и аеродинамика 

„Акад. Ангел Балевски“-

Българска академия на 

науките 

пpоф. д-р Пламен 

Чавдаров Ташев 
80 

26 
H 07/27 от 

31.08.16 

Изследване на двуфазни модели на 

нестационарни течения с твърди частици 

Национален институт по 

метеорология и 

хидрология - БАН 

доц. д-р Емил Георгиев 

Бурназки 
88 

27 
Н 07/28 от 

31.08.16 

Телеуправляеми Сервизни Роботи 

Повишаващи Качеството на Живот на 

Възрастни Хора и Инвалиди 

Европейски 

Политехнически 

Университет (ЕПУ) 

доц. д-р Найден 

Шиваров 
93 

28 
H 07/29 от 

01.09.16 

Софтуерен пакет за анализ на селектирани 

показатели за контрол от областта на 

материалознанието 

ВТУ "Тодор Каблешков" 

проф. дн. инж . 

Николай Тончев 

Тончев 
85 



29 
H 07/30 от 

01.09.16 

Синтез и охарактеризиране на нано 

модифицирани покрития върху метали на 

база преходни и редкоземни оксиди и 

изследване на корозионната им устойчивост  

Институт по 

Металознание, 

Съоръжения и Технологии 

„Акад. А. Балевски” с 

Център по Хидро- и 

аеродинамика 

(ИМСТЦХА) – БАН 

ас. д-р Станчо Иванов 

Йорданов 
93 

30 
H 07/31 от 

01.09.16 

Изследване на термодинамични процеси 

при селективно легиране в течно и твърдо 

състояние на многослойни материали 

Технически университет 

София 

проф. д-р инж. Теофил 

Ангелов Ямболиев 
86 

31 
H 07/32 от 

01.09.16 

Моделиране, симулации и 

 анализ на възникване , развитие на горски 

пожари и въздействието им върху околната 

среда 

Технически университет 

София 

гл.ас. д-р Светлин 

Антонов 
77 

32 
H 07/33 от  

01.09.16 

Метод за оценка на ефективността на 

пренос при интегрирани процеси в 

биореактор с мембранно разделяне 

Институт по Инженерна 

Химия - БАН 

Ирен Хернани 

Цибранска-Цветкова, 

проф. д-р 
90 

33 
H 07/34 от 

01.09.16 

Устойчиви процеси, устойчиви системи, 

устойчива околна среда 

Институт по инженерна 

химия, БАН 

проф. д-р Наташа 

Григорова Ваклиева-

Банчева 
95 

34 
H 07/35 от 

01.09.16 

Изследване на параметрите, свойствата и 

явленията на радиосигналите от пулсари и 

взаимодействието им с обекти  

Университет по 

библиотекознание и 

информационни 

технологии 

проф. д.н. Иван Ганчев 

Гарванов 
93.5 

35 
H 07/36 от 

01.09.16 

"Методи за оценка и оптимизиране на 

електромагнитните излъчвания в 

урбанизирани среди" 

Технически университет - 

София 

проф. д-р Илия 

Георгиев Илиев 
92.5 

36 
H 07/37 от 

01.09.16 

Разработване на нов подход за структурен 

дизайн и охарактеризиране на аморфни и 

нанокристални метални пени 

Институт по 

металознание, съоръжения 

и технологии с център по 

хидро и аеродинамика 

„Акад. А. Балевски“ при  

БАН 

проф. дтн Людмил 

Дренчев  
95 

37 
H 07/38 от 

01.09.16 

Експериментални изследвания и 

математични модели на комбинирана 

интензификация на топлообмена с нормални 

/чисти/ и нанофлуиди 

Технически университет - 

Габрово 

гл. ас. д-р инж. 

Валентин Методиев 

Петков 
87 

38 
H 07/39 от 

01.09.16 

Изследване на екологично съвместими 

процеси за извличане и фракциониране на 

ценни функционални вещества от отпадъчна 

биомаса 

Институт по Инженерна 

химия - БАН 

проф. дтн инж Г. 

Ангелов 
91.5 



39 
H 07/40 от 

01.09.16 

Повишаване възможностите на сензорно-

информационната система на интелигентен 

сервизен робот чрез оценяване на 

параметрите и състоянията му 

Институт по системно 

инженерство и роботика - 

БАН 

гл.ас.д-р инж.Нина 

Вълчкова  

62.5 

40 
H 07/41 от 

02.09.16 

Интелигентен метод за адаптивно откриване 

на in silico знания и вземане на решения, 

базирани на анализ на потоци големи данни 

за целите на научните изследвания 

Технически университет-

София  

професор д-р Пламенка 

Иванова Боровска 
100 

41 
H 07/42 от 

02.09.16 

Изследване на ефективността на полимерно 

базирани термоелектрични генератори на 

енергия, използващи топлината на 

човешкото тяло.  

Технически университет – 

София 

доц. д-р Георги 

Христов Добриков 
89.5 

42 
H 07/43 от 

02.09.16 

Теоретични и експериментални изследвания 

на възмож-ностите на система за 

мониторинг и управление на автономни 

обекти във виртуална 3D среда 

Технически  

университет - Варна 

доц. д-р инж. Велко 

Георгиев Наумов 
86.5 

43 
H 07/45 от 

02.09.16 

Теоретични и експериментални изследвания 

на основните процеси в стронциев атомен 

лазер  

Технически  

университет - София 

доц. дфн инж.  

Илийчо Петков Илиев 
87 

44 
H 07/46 от 

02.09.16 

Аналитичен подход за изследване на 

предсказуемостта на реално време в режим 

на виртуализация 

Университет "Проф. д-р 

Асен Златаров", гр. Бургас 

доц. д-р Станислав 

Денчев Симеонов 
83 

45 
H 07/47 от 

02.09.16 

Нови математически методи в 

комуникационната техника 

Югозападен университет 

„Неофит Рилски“, 

Благоевград, България 

доц. дтн Петър 

Стоянов Апостолов 
74.5 

46 
H 07/48 от 

02.09.16 

Нови наноразмерни стъклокерамич-ни 

материали, съдържащи оксиди на 3d-

преходни метали и изследване на 

взаимовръзката фазов състав-

микроструктура-свойства 

Химикотехнологичен и 

Металургичен 

Университет, гр. София 

доц. д-р Ружа 

Георгиева Харизанова 
87 

47 
H 07/49 от 

02.09.16 

Нови подходи за представяне, обработка и 

анализ на поредици от медицински 

изображения 

Технически Университет-

София 

гл. ас. д-р инж. Румен 

Първанов Миронов 
87.5 

48 
H 07/50 от 

02.09.16 

Разработване на методи за глобална оценка 

на резултати от медицински изследвания и 

терапии на живи тъкани чрез обработка и 

търсене на корелационна връзка между 

данни от различни диагностични 

измервания 

Технически университет - 

София 

доц. д-р Калин  

Лъчезаров  

Димитров 
66.5 

49 
H 07/51 от 

02.09.16 

Динамика и управление на нелинейни 

мехатронни системи 

Институт по механика - 

БАН 

проф. д.т.н. Евтим 

Венец Захариев 
88 

mailto:nvalchkova@abv.bg
mailto:nvalchkova@abv.bg


50 
H 07/52 от 

02.09.16 

Фундаментални изследвания на човешкия 

фактор в информационни системи за 

мониторинг на риска и управление на 

кризисни ситуации  

Институт за космически 

изследвания и технологии 

-БАН  

 Член кореспондент на 

БАН, проф. д.т.н. 

Петър Гецов  

87.5 

51 
H 07/53 от 

02.09.16 

Изследване на адаптивни системи за 

добиване на енергия от води с нисък пад 
ИСИР - БАН 

доц. д-р инж.Пламен 

Атанасов Райков 
76 

52 
H 07/54 от 

02.09.16 

Модели за Cyber Security Situation 

Awareness 

Институт по отбрана 

"Проф. Цветан лазаров" 

доц. д-р Николай 

Тодоров Стоянов 
88 

53 
Н 07/55 от 

03.09.16 

Фундаментални изследвания по проблемите 

на разпределени информационни системи за 

превенция на незаконната миграция, 

престъпността и тероризма 

Технически университет - 

София 

доц. д-р Георги 

Илинчев Попов 
83 

54 
Н 07/56 от 

03.09.16 

"Повишаване нивото на мрежовата и 

информационна сигурност чрез използване 

на интелигентни методи" 

Технически университет - 

София 

доц. д-р Румен Иванов 

Трифонов 
92 

55 
Н 07/58 от 

03.09.16 

Съвременни методи за обединение  

на информация и вземане на решения в 

условия  

на незнание и  конфликти в многосензорни 

системи за  

наблюдение и съпровождане 

Институт по 

Информационни 

 и Комуникационни 

Технологии, БАН 

доц. д-р Албена 

Пламенова 

Чамова 
69.5 

56 
Н 07/59 от 

03.09.16 

Интелигентни модели за решаване на 

проблеми за движение и действие в 

роботиката 

  

Институт по Системно  

инженерство и роботика 

 (ИСИР) "Свети Апостол 

 и Евангелист Матей" 

 към Българската  

Академия на науките 

доц. д-р Иван Николов 

 Чавдаров 
63.5 

57 
Н 07/60 от 

03.09.16 

Изследване на пиезоелектричната реакция 

на слойни микрогенератори върху гъвкави 

подложки 

Технически университет - 

София 

доц. д-р инж. Красимир 

Христов Денишев 
92.5 

58 
Н 07/61 от 

03.09.16 

Изследване възможностите за приложение 

на фотограметричния метод при измерване 

на обекти с малки размери 

Тракийски университет - 

Стара Загора, Факултет 

"Техника и технологии" - 

Ямбол 

доц.д-р инж. Нели 

Георгиева 
66.5 
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59 
Н 07/62 от 

03.09.16 

Получаване на цветни, благородни и редки 

метали с подобрени качества чрез 

електроннолъчев метод като краен етап в 

преработка на суровинни източници 

Институт по електроника-

БАН 

проф. дфн Катя  

Желева  Вутова 
85 

60 
Н 07/63 от 

03.09.16 

Динамична устойчивост на макро-, микро- и 

наноразмерни конструкции (ДУММНК)  

Университет по 

Архитектура, 

Строителство и Геодезия 

проф. д-р инж. 

Светлана Велкова 

Лилкова-Маркова 
85.5 

61 
Н 07/65 от 

04.09.16 

Методи за обследване и 

възстановяване/рехабилитация, управление 

и адаптация на недвижимите  културно-

исторически ценности /НКИЦ/ в България в 

условията на глобално устойчиво развитие 

Университет по 

Архитектура, 

Строителство и Геодезия 

/УАСГ/ 

проф. д-р инж. 

Фантина Рангелова 
53 

62 
Н 07/66 от 

04.09.16 

Моделиране на структурно-механичното 

поведение на високотехнологични 

дисперсно-армирани силикатни композити 

чрез компютърна томография, 

наноиндентация и числен анализ 

Институт по механика-

БАН 

доц. д-р инж. Валерий 

Найденов 
89.5 

63 
Н 07/67 от 

04.09.16 

"Само-координиращи се и адаптивни 

безжични Кибер-Физични Системи с човек 

във веригата" 

Технически университет - 

София 

проф. д-р Георги 

Любенов Илиев 
98 

64 
Н 07/68 от 

04.09.16 

Аналитични методи за обработка на големи 

масиви данни в интелигентни сензорни 

системи  

ТУ - Габрово 

проф. д-р инж. 

Звездица Петрова 

Ненова 
79 

65 
Н 07/69 от 

04.09.16 

Синтез на зеолити от въглищни пепели за 

адсорбция, каталитична деструкция и 

детекция на атмосферни замърсители 

Технически университет - 

София 

доц. д-р инж. Силвия 

Василева Бойчева 
89.75 

66 
Н 07/70  от 

04.09.16 

Кинетични и динамични модели на 

интелигентни биосензори за токсични 

замърсители 

ХТМУ 
проф. д-р Любов 

Константинова Йотова 
94.5 

67 
Н 07/71  от 

04.09.16 

Изследване на антропометричните и 

масово-инерционни характеристики на 

българските мъже и жени на базата на 

математически модели на човешкото тяло 

Институт по механика – 

Българска академия на 

науките 

гл. ас. инж. д-р Гергана 

Стефанова Николова 
91 

68 
Н 07/72  от 

07.09.16 

Теоретично и експериментално изследване 

на кристализацията на метална сплав с 

въведени в нея наночастици 

ИМСТЦХА - БАН 
д-р Валентин Кирилов 

Манолов 
93 

69 
Н 07/73  от 

07.09.16 

Моделно базирано проектиране на силови 

електронни устройства с гарантирани 

показатели 

Технически Университет 

София 

доц. д-р инж. Николай 

Любославов Хинов 
97.5 



70 
Н 07/74  от 

07.09.16 

Изследване процесите на управление на 

ветрови синхронен генератор с постоянни 

магнити 

Висше военноморско 

училище „Никола 

Вапцаров“, Варна 

доцент доктор Живко 

Генчев Гроздев 
78 

71 
Н 07/75  от 

07.09.16 

Нови методи за кинематично моделиране в 

роботиката, предназначени за анализ и 

синтез на иновационни роботи 

Институт по системно 

инженерство и роботика - 

БАН 

проф. Таньо Танев 77 

72 
Н 07/76  от 

07.09.16 

Носими роботи 

(ортези от ново поколение) 

за естествено и безопасно физическо 

взаимодействие с човека - AWERON 

Институт по Механика -

БАН 

доц. д-р. Иванка 

 Петкова  Венева 
93 

73 
Н 07/77  от 

07.09.16 

Композитни  клиновидни интерференчни  

структури  - потенциал за нова елементна 

база за квантово-електронната, оптично 

комуникацонната, спектро-анализаторната и 

измерителната техники 

Технически Университет-

София 

проф. дтн. дфн. Марин 

Ненчев Ненчев 
87.5 

74 
Н 07/78  от 

07.09.16 

Подобряване точността на автономни 

навигационни системи, комбинирани с 

безжични комуникационни мрежи 

Технически Университет-

София 

доц. д-р инж. Росен 

Милетиев 
82 

75 
Н 07/79  от 

07.09.16 

Изследване на корозионното и механичното 

поведение на ултрадребнозърнест титан 

Русенски университет 

"Ангел Кънчев" 
Росен Христов Радев 81.5 

76 
Н 07/80 от 

07.09.16 

Интелигентни мехатронни микро-флуидни 

системи за автоматизация на клетъчни 

манипулации 

Институт по механика - 

БАН 

доц. д-р Тихомир 

Тянков 
87 

77 
Н 07/81 от 

07.09.16 

Изследвания върху механизмите на 

микробно окисление на устойчиви 

златоносни сулфидни минерали 

Минно геоложки 

университет „Свети Иван 

Рилски” 

проф. дбн Стоян 

Николов Грудев 
89 

78 
Н 07/82 от 

07.09.16 

Интегрирана система за робастно и 

адаптивно мултимоделно управление на 

електроннолъчеви процеси 

Институт по Електроника 

- БАН 

доц. д-р инж. Елена 

Георгиева Колева 
67 

79 
Н 07/83 от 

07.09.16 

Комплексен анализ на антитуморни 

метаболити на неизучени видове от 

българската флора и сертифицирани 

чуждоземни хибриди от род Juniperus L. 

(Cupressaceae) чрез съвременни 

изследовател-ски технологии 

Лесотехнически 

Университет - София 

проф. доктор  

Александър Ташев 
91 



80 
Н 07/84 от 

07.09.16 

Утилизация на отпадна топлина с 

термосифони 

Русенски университет 

"Ангел Кънчев" 

проф. д-р инж. Илия 

Кръстев Илиев 
76 

81 
Н 07/85 от 

07.09.16 

Фазо – Структурообразуване на композитно 

покритие от хром с нанодиаманти върху 

спечени железни прахове и алуминиеви 

сплави 

Институт по 

металознание, съоръжения 

и технологии с Център по 

хидро- и аеродинамика 

„Aкад. Ангел Балевски“ –

БАН 

дтн Нели Михран 

Гидикова - 

Самичковски 
91.5 

82 
Н 07/86 от 

07.09.16 

Изследване на възможностите за 

прогнозиране на седмичната регионална 

сеизмична активност 

Институт за космически 

изследвания и технологии 

-БАН  

проф. д-р Катя Янчева 

Георгиева  

75.5 

83 
Н 07/87 от 

07.09.16 

Разработване на иновативни екосъвместими 

подходи за метализация на диелектрични 

материали и разширяване на съответните 

теоретични основи в интердисци-плинарен 

аспект 

Институт по физикохимия 

(ИФХ) – Българска 

академия на науките 

(БАН) 

доц. д-р Мария 

Христова Петрова 
81.5 

84 
Н 07/88 от 

07.09.16 

Наноструктурирани хибридни/композитни 

материали, на базата на природни 

източници, за опазване на околната среда 

МГУ „Св. Иван Рилски“ 
гл. ас. д-р Господинка 

Динкова Гичева 
88.5 

85 
Н 07/91 от 

07.09.16 

Съвременни методични подходи при 

проучването на неконвенционални 

колектори (глинести и слабопроницаеми 

скали) за Shale & Tight gas - геоложки и 

екологичен риск 

Минно-геоложки 

университет „Св. Ив. 

Рилски” 

доц. д-р инж. 

Ефросима Петрова 

Занева-Добранова 
79.5 

86 
Н 07/93 от 

07.09.16 

„Когнитивни механизми за оценка на риска 

от ползването на лични данни в условията 

на електронно управление” 

Военна академия "Г. С. 

Раковски" 

Полковник, доц. д-р 

Камен Станев Калчев 
81 
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Приложение Н 07Б 

 

КОНКУРС  „ ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-2016“  

НАУЧНА ОБЛАСТ „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ“ 

 

КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

      

№
 п

о
 р

ед
 

К
о

д
 н

а
 п

р
о

ек
т
а

  

Заглавие на проекта Базова организация 
Ръководител на 

проекта 

К
о

м
п

л
ек

сн
а

 

ч
и

сл
о

в
а

 о
ц

е
н

к
а

 

1 

H 07/41 

от 

02.09.16 

Интелигентен метод за адаптивно откриване на in 

silico знания и вземане на решения, базирани на 

анализ на потоци големи данни за целите на научните 

изследвания 

Технически 

университет-София  

професор д-р 

Пламенка Иванова 

Боровска 
100 

2 
Н 07/6 от 

24.08.16 

Нов неразрушителен метод за изследване на 

повърхността на полупроводникови структури 
ИСИР - БАН 

Акад. Чавдар 

Руменин 
99.5 

3 

Н 07/67 

от 

04.09.16 

"Само-координиращи се и адаптивни безжични 

Кибер-Физични Системи с човек във веригата" 

Технически 

университет - София 

проф. д-р Георги 

Любенов Илиев 
98 

4 
H 07/3 от 

04.08.16 

Изследване влиянието на метода на синтез и 

подложката върху свойствата на сплавни (Co-Sn, Ni-

Sn, Co-Ni) наноразмерни прахове и техни въглеродни 

композити 

ХТМУ-София 
доц. д-р инж. 

Людмил Фачиков 
97.5 

5 

Н 07/15 

от 

30.08.16 

Концепция за еквивалентна диелектрична 

проницаемост и анализ на диелектричната 

анизотропия на микровълнови подложки с 

приложение при численото 3D проектиране на 

устройства в честотните обхвати на бъдещите 5G 

комуникационни мрежи 

Софийски 

университет "Св. 

Климент Охридски"  

доц. д-р Пламен 

Данков  
97.5 



6 

Н 07/73  

от 

07.09.16 

Моделно базирано проектиране на силови електронни 

устройства с гарантирани показатели 

Технически 

Университет София 

доц. д-р инж. 

Николай Хинов 
97.5 

7 

H 07/34 

от 

01.09.16 

Устойчиви процеси, устойчиви системи, устойчива 

околна среда 

Институт по 

инженерна химия, 

БАН 

проф. д-р Наташа 

Ваклиева-Банчева 
95 

8 

H 07/37 

от 

01.09.16 

Разработване на нов подход за структурен дизайн и 

охарактеризиране на аморфни и нанокристални 

метални пени 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии с център 

по хидро и 

аеродинамика „Акад. 

А. Балевски“ при  

БАН 

проф. дтн Людмил 

Дренчев 
95 

9 

Н 07/70  

от 

04.09.16 

Кинетични и динамични модели на интелигентни 

биосензори за токсични замърсители 
ХТМУ 

проф. д-р Любов 

Йотова 
94.5 

10 
H 07/2 от 

03.08.16 

Градиентно-функционални нанопокрития, получени 

чрез вакуумни технологии за биомедицински 

приложения 

Русенски 

университет "Ангел 

Кънчев" 

гл. ас. д-р Мария 

Николова 
94 

11 

Н 07/25 

от 

31.08.16 

Изследване на химични, електрохимични и 

биологични процеси в микробни горивни клетки при 

пречистване на минни отпадъчни води 

Минно – Геоложки 

Университет „Св. 

Иван Рилски“ - 

София 

доц. д-р Анатолий 

Ангелов 
94 

12 

H 07/35 

от 

01.09.16 

Изследване на параметрите, свойствата и явленията на 

радиосигналите от пулсари и взаимодействието им с 

обекти  

Университет по 

библиотекознание и 

информационни 

технологии 

проф. д.н. Иван 

Гарванов 
93.5 



13 
H 07/8 от 

26.08.16 

Изследване и създаване на нови износоустойчиви 

покрития с използване на композиционни и нано 

материали 

Институт по 

почвознание, 

агротехнологии и 

защита на 

растенията (ИПАЗР) 

„ Н. Пушкаров” 

проф. д-р инж. 

Георги Костадинов 
93 

14 

Н 07/28 

от 

31.08.16 

Телеуправляеми Сервизни Роботи Повишаващи 

Качеството на Живот на Възрастни Хора и Инвалиди 

Европейски 

Политехнически 

Университет (ЕПУ) 

доц. д-р Найден 

Шиваров 
93 

15 

H 07/30 

от 

01.09.16 

Синтез и охарактеризиране на нано модифицирани 

покрития върху метали на база преходни и 

редкоземни оксиди и изследване на корозионната им 

устойчивост  

Институт по 

Металознание, 

Съоръжения и 

Технологии „Акад. 

А. Балевски” с 

Център по Хидро- и 

аеродинамика 

(ИМСТЦХА) – БАН 

ас. д-р Станчо 

Йорданов 
93 

16 

Н 07/72  

от 

07.09.16 

Теоретично и експериментално изследване на 

кристализацията на метална сплав с въведени в нея 

наночастици 

ИМСТЦХА - БАН 
д-р Валентин 

Манолов 
93 

17 

Н 07/76  

от 

07.09.16 

Носими роботи 

(ортези от ново поколение) 

за естествено и безопасно физическо взаимодействие 

с човека - AWERON 

Институт по 

Механика -БАН 

доц. д-р Иванка 

Петкова Венева 
93 

18 

H 07/36 

от 

01.09.16 

"Методи за оценка и оптимизиране на 

електромагнитните излъчвания в урбанизирани среди" 

Технически 

университет - София 

проф. д-р Илия 

Илиев 
92.5 

19 

Н 07/60 

от 

03.09.16 

Изследване на пиезоелектричната реакция на слойни 

микрогенератори върху гъвкави подложки 

Технически 

университет - София 

доц. д-р инж. 

Красимир Денишев 
92.5 



20 

Н 07/56 

от 

03.09.16 

"Повишаване нивото на мрежовата и информационна 

сигурност чрез използване на интелигентни методи" 

Технически 

университет - София 

доц. д-р Румен 

Трифонов 
92 

21 

Н 07/20 

от 

31.08.16 

Изследване на устойчивостта на електроенергийната 

система и управлението на честотата при 

преобладаващ дял на производство от възобновяема 

енергия 

Технически 

университет – Варна 

доц. д-р инж. Юлиан 

Рангелов 
91.5 

22 

H 07/39 

от 

01.09.16 

Изследване на екологично съвместими процеси за 

извличане и фракциониране на ценни функционални 

вещества от отпадъчна биомаса 

Институт по 

Инженерна химия - 

БАН 

проф. дтн инж. 

Георги Ангелов 
91.5 

23 

Н 07/85 

от 

07.09.16 

Фазо – Структурообразуване на композитно покритие 

от хром с нанодиаманти върху спечени железни 

прахове и алуминиеви сплави 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии с Център 

по хидро- и 

аеродинамика „Aкад. 

Ангел Балевски“ –

БАН 

дтн Нели Гидикова - 

Самичковски 
91.5 

24 

Н 07/71  

от 

04.09.16 

Изследване на антропометричните и масово-

инерционни характеристики на българските мъже и 

жени на базата на математически модели на 

човешкото тяло 

Институт по 

механика – 

Българска академия 

на науките 

гл. ас. д-р инж. 

Гергана Николова 
91 

25 

Н 07/83 

от 

07.09.16 

Комплексен анализ на антитуморни метаболити на 

неизучени видове от българската флора и 

сертифицирани чуждоземни хибриди от род Juniperus 

L. (Cupressaceae) чрез съвременни изследовател-ски 

технологии 

Лесотехнически 

Университет - 

София 

проф. д-р 

Александър Ташев 
91 

26 
Н 07/9 от 

26.08.16 

Повърхностно модифициране с наночастици на 

алуминий и алуминиеви сплави чрез високоенергийни 

потоци 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии с Център 

по хидро- и 

аеродинамика „Акад. 

А. Балевски“ - БАН 

доц. д-р Румяна 

Лазарова 
90.5 



27 

H 07/11 

от 

29.08.16 

Изследване на енергийния трансфер при заваряване с 

концентрирани топлинни източници 

Българска академия 

на науките, 

Институт по 

Електроника 

„Академик Емил 

Джаков“ 

проф. дфн Петър 

Петров 
90.5 

28 

Н 07/12 

от 

30.08.16 

Изследване на архитектури, модели и методи за 

автономен мениджмънт в интернет на бъдещето 

Технически 

Университет София 

проф. дн Евелина 

Пенчева 
90 

29 

H 07/33 

от  

01.09.16 

Метод за оценка на ефективността на пренос при 

интегрирани процеси в биореактор с мембранно 

разделяне 

Институт по 

Инженерна Химия - 

БАН 

проф. д-р Ирен 

Цибранска-Цветкова 
90 

30 

Н 07/69 

от 

04.09.16 

Синтез на зеолити от въглищни пепели за адсорбция, 

каталитична деструкция и детекция на атмосферни 

замърсители 

Технически 

университет - София 

доц. д-р инж. Силвия 

Бойчева 
89.75 

31 

H 07/42 

от 

02.09.16 

Изследване на ефективността на полимерно базирани 

термоелектрични генератори на енергия, използващи 

топлината на човешкото тяло.  

Технически 

университет – София 

доц. д-р Георги 

Добриков 
89.5 

32 

Н 07/66 

от 

04.09.16 

Моделиране на структурно-механичното поведение на 

високотехнологични дисперсно-армирани силикатни 

композити чрез компютърна томография, 

наноиндентация и числен анализ 

Институт по 

механика-БАН 

доц. д-р инж. 

Валерий Найденов 
89.5 



33 

Н 07/23 

от 

31.08.16 

Получаване и изследване на многослойни 

наоструктурирани покрития на основата на нитриди 

върху инструментални материали 

Българска академия 

на науките, 

Институт по 

Електроника 

„Академик Емил 

Джаков“ 

проф. дфн Петър 

Петров 
89 

34 

Н 07/81 

от 

07.09.16 

Изследвания върху механизмите на микробно 

окисление на устойчиви златоносни сулфидни 

минерали 

Минно геоложки 

университет „Свети 

Иван Рилски” 

проф. дбн Стоян 

Грудев 
89 

35 

Н 07/88 

от 

07.09.16 

Наноструктурирани хибридни/композитни материали, 

на базата на природни източници, за опазване на 

околната среда 

МГУ „Св. Иван 

Рилски“ 

гл. ас. д-р 

Господинка Гичева 
88.5 

36 

H 07/27 

от 

31.08.16 

Изследване на двуфазни модели на нестационарни 

течения с твърди частици 

Национален 

институт по 

метеорология и 

хидрология - БАН 

доц. д-р Емил 

Бурназки 
88 

37 

H 07/51 

от 

02.09.16 

Динамика и управление на нелинейни мехатронни 

системи 

Институт по 

механика - БАН 

проф. д.т.н. Евтим 

Венец Захариев 
88 

38 

H 07/54 

от 

02.09.16 

Модели за Cyber Security Situation Awareness 

Институт по отбрана 

"Проф. Цветан 

Лазаров" 

доц. д-р Николай 

Стоянов 
88 



39 

H 07/49 

от 

02.09.16 

Нови подходи за представяне, обработка и анализ на 

поредици от медицински изображения 

Технически 

Университет-София 

гл. ас. д-р инж. 

Румен Миронов 
87.5 

40 

H 07/52 

от 

02.09.16 

Фундаментални изследвания на човешкия фактор в 

информационни системи за мониторинг на риска и 

управление на кризисни ситуации  

Институт за 

космически 

изследвания и 

технологии -БАН  

Член кореспондент 

на БАН, проф. д.т.н. 

Петър Гецов  
87.5 

41 

Н 07/77  

от 

07.09.16 

Композитни  клиновидни интерференчни  структури  - 

потенциал за нова елементна база за квантово-

електронната, оптично комуникацонната, спектро-

анализаторната и измерителната техники 

Технически 

Университет-София 

проф. дтн. дфн. 

Марин Ненчев 
87.5 

42 

Н 07/10 

от 

26.08.16 

Математическо моделиране и разработване на 

многокритериална система за оценка и избор на  

технология за превоз в транспортна мрежа 

Технически 

Университет-София 

доц. д-р инж. Светла 

Стоилова 
87 

43 

Н 07/17 

от 

31.08.16 

Изследване на методи за разпознаване на образи в 

панорама от множество изображения при алгоритми 

за оптимизиране на паркиране в интелигентна система 

Технически 

университет - София 

проф. д-р Огнян 

Наков 
87 

44 

H 07/38 

от 

01.09.16 

Експериментални изследвания и математични модели 

на комбинирана интензификация на топлообмена с 

нормални /чисти/ и нанофлуиди 

Технически 

университет - 

Габрово 

гл. ас. д-р инж. 

Валентин Методиев 

Петков 
87 



45 

H 07/45 

от 

02.09.16 

Теоретични и експериментални изследвания на 

основните процеси в стронциев атомен лазер  

Технически  

университет - София 

доц. дфн инж. 

Илийчо Илиева 
87 

46 

H 07/48 

от 

02.09.16 

Нови наноразмерни стъклокерамич-ни материали, 

съдържащи оксиди на 3d-преходни метали и 

изследване на взаимовръзката фазов състав-

микроструктура-свойства 

Химикотехнологиче

н и Металургичен 

Университет, гр. 

София 

доц. д-р Ружа 

Харизанова 
87 

47 

Н 07/80 

от 

07.09.16 

Интелигентни мехатронни микро-флуидни системи за 

автоматизация на клетъчни манипулации 

Институт по 

механика - БАН 

доц. д-р Тихомир 

Тянков 
87 

48 

Н 07/14 

от 

30.08.16 

Комплексно  

изследване на 

 влиянието на киселинния дъжд върху растенията, 

почвата и човека 

ТУ-София 
доц. д-р Росица 

Величкова 
86.5 

49 

H 07/43 

от 

02.09.16 

Теоретични и експериментални изследвания на 

възмож-ностите на система за мониторинг и 

управление на автономни обекти във виртуална 3D 

среда 

Технически  

университет - Варна 

доц. д-р инж. Велко 

Наумов 
86.5 

50 

H 07/31 

от 

01.09.16 

Изследване на термодинамични процеси при 

селективно легиране в течно и твърдо състояние на 

многослойни материали 

Технически 

университет София 

проф. д-р инж. 

Теофил Ямболиев 
86 



51 

Н 07/22 

от 

31.08.16 

Изследване режимите на електропотребление и  

електрогенерация в електроснабдителни системи с 

двупосочен пренос на мощност с динамичен характер 

Технически 

университет-Варна 

доц. д-р Валентин 

Гюров 
85.5 

52 

Н 07/63 

от 

03.09.16 

Динамична устойчивост на макро-, микро- и 

наноразмерни конструкции (ДУММНК)  

Университет по 

Архитектура, 

Строителство и 

Геодезия 

проф. д-р инж. 

Светлана Лилкова - 

Маркова 
85.5 

53 

H 07/29 

от 

01.09.16 

Софтуерен пакет за анализ на селектирани показатели 

за контрол от областта на материалознанието 

ВТУ "Тодор 

Каблешков" 

проф. дн. Инж. 

Николай Тончев" 
85 

54 

Н 07/62 

от 

03.09.16 

Получаване на цветни, благородни и редки метали с 

подобрени качества чрез електроннолъчев метод като 

краен етап в преработка на суровинни източници 

Институт по 

електроника-БАН 

проф. дфн Катя 

Вутова 
85 

55 

Н 07/18 

от 

31.08.20

16 

Нови методи за моделиране и оптимизация на градски 

трафик 
ИИКТ - БАН 

проф. дтн. 

Красимира Стоилова 
84 

56 

H 07/13 

от 

30.08.16 

Изследване и усъвършенстване на методи и техники 

за изграждане на радиокомуникационни системи за 

изучаване на териториалната екология на бозайниците 

в България чрез примера на  чакала (Canis aureus) 

Технически 

университет - София 

доц. д-р инж. Ивайло 

Пандиев 
83 



57 

Н 07/16 

от 

31.08.16 

Изследване на методи и алгоритми при извличане на 

знания от големи масиви от данни  

Технически 

университет - София 

доц. д-р инж. 

Аделина Алексиева-

Петрова 
83 

58 

Н 07/19 

от 

31.08.16 

Робастно проектиране и надеждност при умора на 

носещата конструкция на фиксирани в открито море 

вятърни турбини – (RELWIND) 

Технически 

университет - Варна 

доц. д-р инж. Петър 

Георгиев 
83 

59 

H 07/46 

от 

02.09.16 

Аналитичен подход за изследване на 

предсказуемостта на реално време в режим на 

виртуализация 

Университет "Проф. 

д-р Асен Златаров", 

гр. Бургас 

доц. д-р Станислав 

Симеонов 
83 

60 

Н 07/55 

от 

03.09.16 

Фундаментални изследвания по проблемите на 

разпределени информационни системи за превенция 

на незаконната миграция, престъпността и тероризма 

Технически 

университет - София 

доц. д-р Георги 

Попов 
83 

61 

Н 07/78  

от 

07.09.16 

Подобряване точността на автономни навигационни 

системи,  

комбинирани с безжични комуникационни мрежи 

Технически 

Университет-София 

доц. д-р инж. Росен 

Милетиев 
82 

62 

Н 07/79  

от 

07.09.16 

Изследване на корозионното и механичното 

поведение на ултрадребнозърнест титан 

Русенски 

университет "Ангел 

Кънчев" 

Росен Христов Радев 81.5 



63 

Н 07/87 

от 

07.09.16 

Разработване на иновативни екосъвместими подходи 

за метализация на диелектрични материали и 

разширяване на съответните теоретични основи в 

интердисци-плинарен аспект 

Институт по 

физикохимия (ИФХ) 

– Българска 

академия на науките 

(БАН) 

доц. д-р Мария 

Петрова 
81.5 

64 

Н 07/93 

от 

07.09.16 

„Когнитивни механизми за оценка на риска от 

ползването на лични данни в условията на електронно 

управление” 

Военна академия "Г. 

С. Раковски" 

Полковник доц. д-р 

Камен Калчев 
81 

65 

H 07/26 

от 

31.08.16 

Изследване на влиянието на наноразмерни частици от 

титанов нитрид върху микроструктурата на 

нисколегирана желязовъглеродна сплав 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии с център 

по хидро и 

аеродинамика „Акад. 

Ангел Балевски“-

Българска академия 

на науките 

проф. д-р Пламен 

Ташев 
80 

66 

Н 07/91 

от 

07.09.16 

Съвременни методични подходи при проучването на 

неконвенционални колектори (глинести и 

слабопроницаеми скали) за Shale & Tight gas - 

геоложки и екологичен риск 

Минно-геоложки 

университет „Св. Ив. 

Рилски” 

доц. д-р Ефросима 

Занева - Добранова 
79.5 

67 
Н 07/4 от 

24.08.16 

Трибологични процеси и ефекти в контактни системи, 

смазвани с растителни масла и композиции 

Технически 

университет-София 

доц. д-р инж. Мара 

Кандева - Иванова 
79 

68 
Н 07/7 от 

25.08.16 

Съвременни методи и средства за изследване и 

оптимизация на иновативни технологични процеси 

Институт по 

информационни и 

комуникационни 

технологии - БАН 

доц. д-р Димитър 

Карастоянов 
79 



69 

Н 07/24 

от 

31.08.16 

Комплексна градска светлинна среда - 

 изследване, анализ и методи за оценка. 

Технически 

университет-Варна 

доц. д-р Валентин 

Гюров 
79 

70 

Н 07/68 

от 

04.09.16 

Аналитични методи за обработка на големи масиви 

данни в интелигентни сензорни системи  
ТУ - Габрово 

проф. д-р инж. 

Звездица Ненова 
79 

71 
Н 07/5 от 

24.08.16 

Проектиране, прилагане и оценяване на човеко-

машинен интерфейс за деца в приложения за мобилни 

устройства 

Югозападен 

университет 

„Неофит Рилски“, 

Благоевград 

гл. ас. д-р Радослава 

Кралева 
78 

72 

Н 07/74  

от 

07.09.16 

Изследване процесите на управление на ветрови 

синхронен генератор с постоянни магнити 

Висше 

военноморско 

училище „Никола 

Вапцаров“, Варна 

доц. д-р Живко 

Гроздев 
78 

73 

H 07/32 

от 

01.09.16 

Моделиране, симулации и 

 анализ на възникване , развитие на горски пожари и 

въздействието им върху околната среда 

Технически 

университет София 

гл. ас. д-р Светлин 

Антонов 
77 

74 

Н 07/75  

от 

07.09.16 

Нови методи за кинематично моделиране в 

роботиката, предназначени за анализ и синтез на 

иновационни роботи 

Институт по 

системно 

инженерство и 

роботика - БАН 

проф. Таньо Танев 77 

75 

H 07/53 

от 

02.09.16 

Изследване на адаптивни системи за добиване на 

енергия от води с нисък пад 
ИСИР - БАН 

доц. д-р инж. 

Пламен Райков 
76 



76 

Н 07/84 

от 

07.09.16 

Утилизация на отпадна топлина с термосифони 

Русенски 

университет "Ангел 

Кънчев" 

проф. д-р инж. Илия 

Илиев 
76 

77 

Н 07/86 

от 

07.09.16 

Изследване на възможностите за прогнозиране на 

седмичната регионална сеизмична активност 

Институт за 

космически 

изследвания и 

технологии -БАН  

проф. д-р Катя 

Георгиева  
75.5 

78 

H 07/47 

от 

02.09.16 

Нови математически методи в комуникационната 

техника 

Югозападен 

университет 

„Неофит Рилски“, 

Благоевград, 

България 

доц. дтн. Петър 

Апостолов 
74.5 

 

 



Приложение Н 07В 

 

КОНКУРС  „ ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-2016“  

НАУЧНА ОБЛАСТ „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ“ 

 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 
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1 

H 07/41 

от 

02.09.16 

Интелигентен метод за адаптивно 

откриване на in silico знания и 

вземане на решения, базирани на 

анализ на потоци големи данни за 

целите на научните изследвания 

Технически 

университет-София  

професор д-р 

Пламенка 

Иванова 

Боровска 

100 120000.00 120000.00 30000.00 

2 

Н 07/6 

от 

24.08.16 

Нов неразрушителен метод за 

изследване на повърхността на 

полупроводникови структури 

ИСИР - БАН 
акад. Чавдар 

Руменин 
99.5 120000.00 120000.00 30000.00 

3 

Н 07/67 

от 

04.09.16 

"Само-координиращи се и 

адаптивни безжични Кибер-

Физични Системи с човек във 

веригата" 

Технически 

университет - 

София 

проф. д-р 

Георги 

Любенов 

Илиев 

98 120000.00 120000.00 30000.00 

4 

H 07/3 

от 

04.08.16 

Изследване влиянието на метода 

на синтез и подложката върху 

свойствата на сплавни (Co-Sn, Ni-

Sn, Co-Ni) наноразмерни прахове 

и техни въглеродни композити 

ХТМУ-София 

доц. д-р инж. 

Людмил 

Борисов 

Фачиков 

97.5 120000.00 120000.00 30000.00 

5 

Н 07/15 

от 

30.08.16 

Концепция за еквивалентна 

диелектрична проницаемост и 

анализ на диелектричната 

анизотропия на микровълнови 

подложки с приложение при 

численото 3D проектиране на 

устройства в честотните обхвати 

на бъдещите 5G комуникационни 

мрежи 

Софийски 

университет "Св. 

Климент Охридски"  

доц. д-р 

Пламен Илиев 

Данков 
97.5 80000.00 80000.00 20000.00 

6 

Н 07/73  

от 

07.09.16 

Моделно базирано проектиране 

на силови електронни устройства 

с гарантирани показатели 

Технически 

Университет София 

доц. д-р инж. 

Николай 

Любославов 

Хинов 

97.5 120000.00 120000.00 30000.00 



7 

H 07/34 

от 

01.09.16 

Устойчиви процеси, устойчиви 

системи, устойчива околна среда 

Институт по 

инженерна химия, 

БАН 

проф. д-р 

Наташа 

Григорова 

Ваклиева-

Банчева 

95 120000.00 120000.00 30000.00 

8 

H 07/37 

от 

01.09.16 

Разработване на нов подход за 

структурен дизайн и 

охарактеризиране на аморфни и 

нанокристални метални пени 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии с център 

по хидро и 

аеродинамика 

„Акад. А. Балевски“ 

при  БАН 

проф. дтн 

Людмил 

Дренчев  
95 116000.00 116000.00 29000.00 

9 

Н 07/70  

от 

04.09.16 

Кинетични и динамични модели 

на интелигентни биосензори за 

токсични замърсители 

ХТМУ 

проф. д-р 

Любов 

Константинов

а Йотова 

94.5 120000.00 120000.00 30000.00 

10 

H 07/2 

от 

03.08.16 

Градиентно-функционални 

нанопокрития, получени чрез 

вакуумни технологии за 

биомедицински приложения 

Русенски 

университет "Ангел 

Кънчев" 

гл. ас. д-р 

Мария 

Пламенова 

Николова 

94 120000.00 120000.00 30000.00 

11 

Н 07/25 

от 

31.08.16 

Изследване на химични, 

електрохимични и биологични 

процеси в микробни горивни 

клетки при пречистване на минни 

отпадъчни води 

Минно – Геоложки 

Университет „Св. 

Иван Рилски“ - 

София 

доц. д-р 

Анатолий 

Цанков 

Ангелов 

94 120000.00 120000.00 30000.00 

12 

H 07/35 

от 

01.09.16 

Изследване на параметрите, 

свойствата и явленията на 

радиосигналите от пулсари и 

взаимодействието им с обекти  

Университет по 

библиотекознание и 

информационни 

технологии 

проф. д.н. 

Иван Ганчев 

Гарванов 
93.5 120000.00 120000.00 30000.00 

13 

H 07/8 

от 

26.08.16 

Изследване и създаване на нови 

износоустойчиви покрития с 

използване на композиционни и 

нано материали 

Институт по 

почвознание, 

агротехнологии и 

защита на 

растенията (ИПАЗР) 

„ Н. Пушкаров” 

проф. д-р инж. 

Георги 

Костадинов 
93 118363.00 118363.00 29590.75 

14 

Н 07/28 

от 

31.08.16 

Телеуправляеми Сервизни Роботи 

Повишаващи Качеството на 

Живот на Възрастни Хора и 

Инвалиди 

Европейски 

Политехнически 

Университет (ЕПУ) 

доц. д-р 

Найден 

Шиваров 
93 98000.00 98000.00 24500.00 



15 

H 07/30 

от 

01.09.16 

Синтез и охарактеризиране на 

нано модифицирани покрития 

върху метали на база преходни и 

редкоземни оксиди и изследване 

на корозионната им устойчивост  

Институт по 

Металознание, 

Съоръжения и 

Технологии „Акад. 

А. Балевски” с 

Център по Хидро- и 

аеродинамика 

(ИМСТЦХА) – БАН 

ас. д-р Станчо 

Иванов 

Йорданов 
93 118000.00 118000.00 29500.00 

16 

Н 07/72  

от 

07.09.16 

Теоретично и експериментално 

изследване на кристализацията на 

метална сплав с въведени в нея 

наночастици 

ИМСТЦХА - БАН 

д-р Валентин 

Кирилов 

Манолов 
93 102000.00 102000.00 25500.00 

17 

Н 07/76  

от 

07.09.16 

Носими роботи 

(ортези от ново поколение) 

за естествено и безопасно 

физическо взаимодействие с 

човека - AWERON 

Институт по 

Механика -БАН 

доц. д-р. 

Иванка 

 Петкова  

Венева 

93 120000.00 120000.00 30000.00 

18 

H 07/36 

от 

01.09.16 

"Методи за оценка и 

оптимизиране на 

електромагнитните излъчвания в 

урбанизирани среди" 

Технически 

университет - 

София 

проф. д-р 

Илия 

Георгиев 

Илиев 

92.5 120000.00 120000.00 30000.00 

19 

Н 07/60 

от 

03.09.16 

Изследване на пиезоелектричната 

реакция на слойни 

микрогенератори върху гъвкави 

подложки 

Технически 

университет - 

София 

доц. д-р инж. 

Красимир 

Христов 

Денишев 

92.5 120000.00 120000.00 30000.00 

20 

Н 07/56 

от 

03.09.16 

"Повишаване нивото на 

мрежовата и информационна 

сигурност чрез използване на 

интелигентни методи" 

Технически 

университет - 

София 

доц. д-р Румен 

Иванов 

Трифонов 
92 120000.00 120000.00 30000.00 

21 

Н 07/20 

от 

31.08.16 

Изследване на устойчивостта на 

електроенергийната система и 

управлението на честотата при 

преобладаващ дял на 

производство от възобновяема 

енергия 

Технически 

университет – 

Варна 

доц. д-р инж. 

Юлиан 

Емилов 

Рангелов 

91.5 120000.00 120000.00 30000.00 

22 

H 07/39 

от 

01.09.16 

Изследване на екологично 

съвместими процеси за извличане 

и фракциониране на ценни 

функционални вещества от 

отпадъчна биомаса 

Институт по 

Инженерна химия - 

БАН 

проф. дтн инж 

Георги 

Ангелов 
91.5 118600.00 118600.00 29650.00 



23 

Н 07/85 

от 

07.09.16 

Фазо – Структурообразуване на 

композитно покритие от хром с 

нанодиаманти върху спечени 

железни прахове и алуминиеви 

сплави 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии с 

Център по хидро- и 

аеродинамика 

„Aкад. Ангел 

Балевски“ –БАН 

дтн Нели 

Михран 

Гидикова - 

Самичковски 

91.5 115000.00 115000.00 28750.00 

24 

Н 07/71  

от 

04.09.16 

Изследване на 

антропометричните и масово-

инерционни характеристики на 

българските мъже и жени на 

базата на математически модели 

на човешкото тяло 

Институт по 

механика – 

Българска академия 

на науките 

гл. ас. инж. д-

р Гергана 

Стефанова 

Николова 

91 120000.00 120000.00 30000.00 

25 

Н 07/83 

от 

07.09.16 

Комплексен анализ на 

антитуморни метаболити на 

неизучени видове от българската 

флора и сертифицирани 

чуждоземни хибриди от род 

Juniperus L. (Cupressaceae) чрез 

съвременни изследовател-ски 

технологии 

Лесотехнически 

Университет - 

София 

проф. доктор  

Александър 

Ташев 
91 118000.00 118000.00 29500.00 

26 

Н 07/9 

от 

26.08.16 

Повърхностно модифициране с 

наночастици на алуминий и 

алуминиеви сплави чрез 

високоенергийни потоци 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии с 

Център по хидро- и 

аеродинамика 

„Акад. А. Балевски“ 

- БАН 

доц. д-р 

Румяна 

Любенова 

Лазарова 

90.5 120000.00 120000.00 30000.00 

27 

H 07/11 

от 

29.08.16 

Изследване на енергийния 

трансфер при заваряване с 

концентрирани топлинни 

източници 

Българска академия 

на науките, 

Институт по 

Електроника 

„Академик Емил 

Джаков“ 

проф дфн 

Петър Иванов 

Петров 
90.5 120000.00 120000.00 30000.00 

 
ОБЩА СУМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ, ЛВ: 3143963 785990.75 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН БЮДЖЕТ ЛВ. : 3060000 765000.00 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА СУМА ЛВ.: 83963 20990.75 



 

Приложение Н 07Г 

 

КОНКУРС  „ ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-2016“  

НАУЧНА ОБЛАСТ „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ“ 

 

РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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1 

Н 07/12 

от 

30.08.16 

Изследване на архитектури, модели и 

методи за автономен мениджмънт в 

интернет на бъдещето 

Технически 

Университет София 

проф. дн Евелина 

Николова 

Пенчева 
90 120000.00 120000.00 

2 

H 07/33 

от  

01.09.16 

Метод за оценка на ефективността на 

пренос при интегрирани процеси в 

биореактор с мембранно разделяне 

Институт по 

Инженерна Химия - 

БАН 

Ирен Хернани 

Цибранска-

Цветкова, проф. 

д-р 

90 60000.00 60000.00 

3 

Н 07/69 

от 

04.09.16 

Синтез на зеолити от въглищни пепели 

за адсорбция, каталитична деструкция и 

детекция на атмосферни замърсители 

Технически 

университет - София 

доц. д-р инж. 

Силвия Василева 

Бойчева 
89.75 120000.00 120000.00 

4 

H 07/42 

от 

02.09.16 

Изследване на ефективността на 

полимерно базирани термоелектрични 

генератори на енергия, използващи 

топлината на човешкото тяло.  

Технически 

университет – София 

доц. д-р Георги 

Христов 

Добриков 
89.5 120000.00 120000.00 

5 

Н 07/66 

от 

04.09.16 

Моделиране на структурно-

механичното поведение на 

високотехнологични дисперсно-

армирани силикатни композити чрез 

компютърна томография, 

наноиндентация и числен анализ 

Институт по механика-

БАН 

доц. д-р инж. 

Валерий 

Найденов 
89.5 120000.00 120000.00 

6 

Н 07/23 

от 

31.08.16 

Получаване и изследване на 

многослойни наоструктурирани 

покрития на основата на нитриди върху 

инструментални материали 

Българска академия на 

науките, Институт по 

Електроника 

„Академик Емил 

Джаков“ 

проф. дфн Петър 

Иванов Петров 
89 120000.00 120000.00 



7 

Н 07/81 

от 

07.09.16 

Изследвания върху механизмите на 

микробно окисление на устойчиви 

златоносни сулфидни минерали 

Минно геоложки 

университет „Свети 

Иван Рилски” 

проф. дбн Стоян 

Николов Грудев 
89 115000.00 115000.00 

8 

Н 07/88 

от 

07.09.16 

Наноструктурирани 

хибридни/композитни материали, на 

базата на природни източници, за 

опазване на околната среда 

МГУ „Св. Иван 

Рилски“ 

гл. ас. д-р 

Господинка 

Динкова Гичева 
88.5 117000.00 117000.00 

9 

H 07/27 

от 

31.08.16 

Изследване на двуфазни модели на 

нестационарни течения с твърди 

частици 

Национален институт 

по метеорология и 

хидрология - БАН 

доц. д-р Емил 

Георгиев 

Бурназки 
88 120000.00 120000.00 

10 

H 07/51 

от 

02.09.16 

Динамика и управление на нелинейни 

мехатронни системи 

Институт по механика - 

БАН 

проф. д.т.н. Евтим 

Венец Захариев 
88 118000.00 118000.00 

11 

H 07/54 

от 

02.09.16 

Модели за Cyber Security Situation 

Awareness 

Институт по отбрана 

"Проф. Цветан лазаров" 

доц. д-р Николай 

Тодоров Стоянов 
88 120000.00 120000.00 

12 

H 07/49 

от 

02.09.16 

Нови подходи за представяне, 

обработка и анализ на поредици от 

медицински изображения 

Технически 

Университет-София 

гл. ас. д-р инж. 

Румен Първанов 

Миронов 
87.5 120000.00 120000.00 

13 

H 07/52 

от 

02.09.16 

Фундаментални изследвания на 

човешкия фактор в информационни 

системи за мониторинг на риска и 

управление на кризисни ситуации  

Институт за космически 

изследвания и 

технологии -БАН  

 Член 

кореспондент на 

БАН, проф. д.т.н. 

Петър Гецов 

87.5 120000.00 120000.00 

14 

Н 07/77  

от 

07.09.16 

Композитни  клиновидни 

интерференчни  структури  - потенциал 

за нова елементна база за квантово-

електронната, оптично 

комуникацонната, спектро-

анализаторната и измерителната 

техники 

Технически 

Университет-София 

проф. дтн. дфн. 

Марин Ненчев 

Ненчев 
87.5 110000.00 110000.00 

mailto:director@space.bas.bg
mailto:director@space.bas.bg
mailto:director@space.bas.bg
mailto:director@space.bas.bg


15 

Н 07/10 

от 

26.08.16 

Математическо моделиране и 

разработване на многокритериална 

система за оценка и избор на  

технология за превоз в транспортна 

мрежа 

Технически 

Университет-София 

доц. д-р инж. 

Светла 

Димитрова 

Стоилова 

87 90000.00 90000.00 

16 

Н 07/17 

от 

31.08.16 

Изследване на методи за разпознаване 

на образи в панорама от множество 

изображения при алгоритми за 

оптимизиране на паркиране в 

интелигентна система 

Технически 

университет - София 

проф. д-р Огнян 

Наков Наков 
87 120000.00 120000.00 

17 

H 07/38 

от 

01.09.16 

Експериментални изследвания и 

математични модели на комбинирана 

интензификация на топлообмена с 

нормални /чисти/ и нанофлуиди 

Технически 

университет - Габрово 

гл. ас. д-р инж. 

Валентин 

Методиев Петков 
87 120000.00 120000.00 

18 

H 07/45 

от 

02.09.16 

Теоретични и експериментални 

изследвания на основните процеси в 

стронциев атомен лазер  

Технически  

университет - София 

доц. дфн инж.  

Илийчо Петков 

Илиев 
87 120000.00 120000.00 

19 

H 07/48 

от 

02.09.16 

Нови наноразмерни стъклокерамич-ни 

материали, съдържащи оксиди на 3d-

преходни метали и изследване на 

взаимовръзката фазов състав-

микроструктура-свойства 

Химикотехнологичен и 

Металургичен 

Университет, гр. София 

доц. д-р Ружа 

Георгиева 

Харизанова 
87 120000.00 120000.00 

20 

Н 07/80 

от 

07.09.16 

Интелигентни мехатронни микро-

флуидни системи за автоматизация на 

клетъчни манипулации 

Институт по механика - 

БАН 

доц. д-р Тихомир 

Тянков 
87 100400.00 100400.00 

21 

Н 07/14 

от 

30.08.16 

Комплексно  

изследване на 

 влиянието на киселинния дъжд върху 

растенията, почвата и човека 

ТУ-София 
доц.д-р Росица 

Величкова 
86.5 116230.00 116230.00 

22 

H 07/43 

от 

02.09.16 

Теоретични и експериментални 

изследвания на възмож-ностите на 

система за мониторинг и управление на 

автономни обекти във виртуална 3D 

среда 

Технически  

университет - Варна 

доц. д-р инж. 

Велко Георгиев 

Наумов 
86.5 120000.00 120000.00 



23 

H 07/31 

от 

01.09.16 

Изследване на термодинамични процеси 

при селективно легиране в течно и 

твърдо състояние на многослойни 

материали 

Технически 

университет София 

проф. д-р инж. 

Теофил Ангелов 

Ямболиев 
86 120000.00 120000.00 

24 

Н 07/22 

от 

31.08.16 

Изследване режимите на 

електропотребление и  

електрогенерация в електроснабдителни 

системи с двупосочен пренос на 

мощност с динамичен характер 

Технически 

университет-Варна 

доц. д-р Валентин 

Николов Гюров 
85.5 118000.00 118000.00 

25 

Н 07/63 

от 

03.09.16 

Динамична устойчивост на макро-, 

микро- и наноразмерни конструкции 

(ДУММНК)  

Университет по 

Архитектура, 

Строителство и 

Геодезия 

проф. д-р инж. 

Светлана Велкова 

Лилкова-Маркова 
85.5 80000.00 80000.00 

26 

H 07/29 

от 

01.09.16 

Софтуерен пакет за анализ на 

селектирани показатели за контрол от 

областта на материалознанието 

ВТУ "Тодор 

Каблешков" 

проф. дн. инж . 

Николай Тончев 

Тончев 
85 104000.00 104000.00 

27 

Н 07/62 

от 

03.09.16 

Получаване на цветни, благородни и 

редки метали с подобрени качества чрез 

електроннолъчев метод като краен етап 

в преработка на суровинни източници 

Институт по 

електроника-БАН 

проф. дфн Катя  

Желева  Вутова 
85 120000.00 120000.00 

28 

Н 07/18 

от 

31.08.20

16 

Нови методи за моделиране и 

оптимизация на градски трафик 
ИИКТ - БАН 

проф. дтн. 

Красимира 

Петрова Стоилова 
84 120000.00 120000.00 

29 

H 07/13 

от 

30.08.16 

Изследване и усъвършенстване на 

методи и техники за изграждане на 

радиокомуникационни системи за 

изучаване на териториалната екология 

на бозайниците в България чрез 

примера на  чакала (Canis aureus) 

Технически 

университет - София 

доц. д-р инж. 

Ивайло Миланов 

Пандиев 
83 120000.00 120000.00 

30 

Н 07/16 

от 

31.08.16 

Изследване на методи и алгоритми при 

извличане на знания от големи масиви 

от данни  

Технически 

университет - София 

доц. д-р инж. 

Аделина 

Пламенова 

Алексиева-

Петрова 

83 120000.00 120000.00 



31 

Н 07/19 

от 

31.08.16 

Робастно проектиране и надеждност 

при умора на носещата конструкция на 

фиксирани в открито море вятърни 

турбини – (RELWIND) 

Технически 

университет - Варна 

доц. д-р инж. 

Петър Георгиев 

Георгиев 
83 119200.00 119200.00 

32 

H 07/46 

от 

02.09.16 

Аналитичен подход за изследване на 

предсказуемостта на реално време в 

режим на виртуализация 

Университет "Проф. д-р 

Асен Златаров", гр. 

Бургас 

доц. д-р 

Станислав Денчев 

Симеонов 
83 119550.00 119550.00 

33 

Н 07/55 

от 

03.09.16 

Фундаментални изследвания по 

проблемите на разпределени 

информационни системи за превенция 

на незаконната миграция, 

престъпността и тероризма 

Технически 

университет - София 

доц. д-р Георги 

Илинчев Попов 
83 120000.00 120000.00 

34 

Н 07/78  

от 

07.09.16 

Подобряване точността на автономни 

навигационни системи,  

комбинирани с безжични 

комуникационни мрежи 

Технически 

Университет-София 

доц. д-р инж. 

Росен Милетиев 
82 115 000  115 000  

35 

Н 07/79  

от 

07.09.16 

Изследване на корозионното и 

механичното поведение на 

ултрадребнозърнест титан 

Русенски университет 

"Ангел Кънчев" 

Росен Христов 

Радев 
81.5 120000.00 120000.00 

36 

Н 07/87 

от 

07.09.16 

Разработване на иновативни 

екосъвместими подходи за метализация 

на диелектрични материали и 

разширяване на съответните теоретични 

основи в интердисци-плинарен аспект 

Институт по 

физикохимия (ИФХ) – 

Българска академия на 

науките (БАН) 

доц. д-р Мария 

Христова Петрова 
81.5 120 000 120 000 

37 

Н 07/93 

от 

07.09.16 

„Когнитивни механизми за оценка на 

риска от ползването на лични данни в 

условията на електронно управление” 

Военна академия "Г. С. 

Раковски" 

Полковник, доц. 

д-р Камен Станев 

Калчев 
81 83300.00 83300.00 

38 

H 07/26 

от 

31.08.16 

Изследване на влиянието на 

наноразмерни частици от титанов 

нитрид върху микроструктурата на 

нисколегирана желязовъглеродна сплав 

Институт по 

металознание, 

съоръжения и 

технологии с център по 

хидро и аеродинамика 

„Акад. Ангел 

Балевски“-Българска 

академия на науките 

пpоф. д-р Пламен 

Чавдаров Ташев 
80 117000.00 117000.00 



39 

Н 07/91 

от 

07.09.16 

Съвременни методични подходи при 

проучването на неконвенционални 

колектори (глинести и 

слабопроницаеми скали) за Shale & 

Tight gas - геоложки и екологичен риск 

Минно-геоложки 

университет „Св. Ив. 

Рилски” 

доц. д-р инж. 

Ефросима 

Петрова Занева-

Добранова 

79.5 117000.00 117000.00 

40 

Н 07/4 

от 

24.08.16 

Трибологични процеси и ефекти в 

контактни системи, смазвани с 

растителни масла и композиции 

Технически 

университет-София 

доц. д-р инж. 

Мара Крумова 

Кандева-Иванова 
79 120000.00 120000.00 

41 

Н 07/7 

от 

25.08.16 

Съвременни методи и средства за 

изследване и оптимизация на 

иновативни технологични процеси 

Институт по 

информационни и 

комуникационни 

технологии - БАН 

проф. д-р 

Димитър 

Карастоянов 
79 100000.00 100000.00 

42 

Н 07/24 

от 

31.08.16 

Комплексна градска светлинна среда - 

 изследване, анализ и методи за оценка. 

Технически 

университет-Варна 

доц. д-р Валентин 

Николов Гюров 
79 118000.00 118000.00 

43 

Н 07/68 

от 

04.09.16 

Аналитични методи за обработка на 

големи масиви данни в интелигентни 

сензорни системи  

ТУ - Габрово 

Проф. д-р инж. 

Звездица Петрова 

Ненова 
79 120000.00 120000.00 

44 

Н 07/5 

от 

24.08.16 

Проектиране, прилагане и оценяване на 

човеко-машинен интерфейс за деца в 

приложения за мобилни устройства 

Югозападен 

университет „Неофит 

Рилски“, Благоевград 

гл. ас. д-р 

Радослава 

Кралева 
78 45000.00 45000.00 

45 

Н 07/74  

от 

07.09.16 

Изследване процесите на управление на 

ветрови синхронен генератор с 

постоянни магнити 

Висше военноморско 

училище „Никола 

Вапцаров“, Варна 

доцент доктор 

Живко Генчев 

Гроздев 
78 120000.00 120000.00 

46 

H 07/32 

от 

01.09.16 

Моделиране, симулации и 

 анализ на възникване , развитие на 

горски пожари и въздействието им 

върху околната среда 

Технически 

университет София 

гл.ас. д-р Светлин 

Антонов 
77 115480.00 115480.00 



47 

Н 07/75  

от 

07.09.16 

Нови методи за кинематично 

моделиране в роботиката, 

предназначени за анализ и синтез на 

иновационни роботи 

Институт по системно 

инженерство и 

роботика - БАН 

проф. Таньо 

Танев 
77 108 000  108 000  

48 

H 07/53 

от 

02.09.16 

Изследване на адаптивни системи за 

добиване на енергия от води с нисък пад 
ИСИР - БАН 

доц. д-р 

инж.Пламен 

Атанасов Райков 
76 119780.00 119780.00 

49 

Н 07/84 

от 

07.09.16 

Утилизация на отпадна топлина с 

термосифони 

Русенски университет 

"Ангел Кънчев" 

проф. д-р инж. 

Илия Кръстев 

Илиев 
76 1115000.00 1115000.00 

50 

Н 07/86 

от 

07.09.16 

Изследване на възможностите за 

прогнозиране на седмичната регионална 

сеизмична активност 

Институт за космически 

изследвания и 

технологии -БАН  

проф. д-р Катя 

Янчева Георгиева  

75.5 118000.00 118000.00 

51 

H 07/47 

от 

02.09.16 

Нови математически методи в 

комуникационната техника 

Югозападен 

университет „Неофит 

Рилски“, Благоевград, 

България 

доц. дтн Петър 

Стоянов 

Апостолов 
74.5 120000.00 120000.00 
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