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НАГРАДЕНИ УЧЕНИ И ТРУДОВЕ 

 В КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

НА СУБ ЗА 2013 Г. 

 

 

МЛАДИ УЧЕНИ ДО 35 Г. 

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА 

 

1. Доц. д-р Мариян Неделчев Милев от Университета по хранителни технологии 

– Пловдив. 10 статии, свързани с конструиране, изследване и прилагане на нови 

схеми и числени методи за решаване на нестандартни хипотези. Статиите са 

публикувани главно в списания с импакт-фактор.  

2. Гл. ас. д-р Николай Златков Кълвачев от Националния център по заразни и 

паразитни болести. 10 статии, публикувани в реномирани списания, свързани с 

ефективна диагностика на някои найро-, ханта- и флави вируси, предизвикващи 

различни заболявания.  

 

УЧЕНИ НАД 35 Г. 

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА 

 

1. Доц. д-р Андрей Иванов Чорбанов от Института по микробиология „Ст. 

Ангелов“ на БАН. 13 публикации в международни списания с импакт-фактор и 

отделна глава от монография, свързани със селективно подтискане на 

автоимунния отговор чрез протеинови и генетични химерни молекули при миши 

и човешки модели на лупус и създаване на нови типове ваксини и адюванти. 

2. Проф. д.т.н. Ивайло Иванов Христов от Института по биофизика и 

биомедицинско инженерство на БАН. 22 публикации предимно в чуждестранни 

издания с импакт-фактор, свързани с промените във формата на QRS 

комплексите и Т-вълните на електрокардиограмaта.  

3. Проф. д.м.н. Лъчезар Динчов Трайков от Катедрата по неврология на 

Медицинския факултет към МУ – София за 32 статии в български списания и 

редица други публикации в областта на когнитивните нарушения при редица 

неврологични заболявания. 

4. Чл.-кор. Мария Ганчева Попова за монографията „Теория на терминологията“, 

В. Търново, ИК „Знак 94“, 2012, 688 с. 

5. Доц. д-р Румяна Силвиева Миронова от Института по молекулярна биология 

„Акад. Румен Цанев“ на БАН за 11 труда (в т.ч. 5 в списания с импакт-фактор и 2 

глави от книги), свързани с разкриване на причините за образуване на антитела 

срещу човешки белтъци, използвани в хуманната медицина.  

 

 

 

ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 

УЧЕНИ НАД 35 ГОД. 

1. Доц. д-р Владимир Генчев Георгиев от Геологическия институт на БАН. за 

монографията „Металогения на Източните Родопи“, С., АИ „Проф. Марин 

Дринов“,  2012, 262 с. 
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2. Проф. д.т.н. Гаро Хугасов Мардиросян от Института за космически 

изследвания и технологии на БАН за монографията „Въведение в 

космонавтиката“, С., АИ „Проф. М. Дринов“, 2012, 262 с.  

3. Проф. д.г.н. Георги Цветков Алексиев от Националиня институт по геофизика, 

геодезия и география за монографията „Морфотектоника на Балканския 

полуостров“, С., изд. „АНДИ – МГ“, 367 с. 

4. Проф. д-р Лиляна Михайлова Цонева от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за 26 

публикации предимно в областта на политическата и медийната лингвистика, в 

т.ч. 2 монографии: „Българската политическа метафора“, В. Търново, изд. 

„ИВИС“, 2012, 260 с. и „Думата „криза“ в медийния дискурс“, В. Търново, изд. 

„ИВИС“, 2012, 216 с.  

5. Доц. д-р Марияна Иванова Любенова от Биологичния факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски“ за 43 публикации, в т.ч. книгата „Функционални типове дървета 

(PFTs) според особеностите на периодите с понижен стъблен растеж (стресови 

периоди)“, С., изд. „ПъблишСайСет – Еко“, 2012, 280 с., „Екосистемна оценка на 

кестеновите гори в Бласица“, С., изд. „АН-ДИ“, 2011, 86 с.  и др. 

6. Проф. д.ф.н. Петко Димитров Ганчев, председател на Геополитически център 

Евразия – София, преподавател в Международното бизнес училище, Ботевград, 

за монографията „Философията на универсалната история като фундаментална 

философия“, том І, С., 2010, 452 с., том ІІ, изд. „Фабер“ – В. Търново, 2012, 766 

с.  

7. Проф. д.ик.н. Росица Добрева Чобанова от Института за икономически 

изследвания на БАН, председател на секция „Икономически науки“ за 

монографичния труд „Иновативност на националната икономика“, С., АИ 

„Проф. М. Дринов“, 2012, 435 с. Трудът е публикуван и на английски език от 

академичното издателство „Ламперт“, Германия.  

 

ГРАМОТА ЗА НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС 

1. Акад. Тодор Георгиев Николов, проф. д-р Борис Тодоров Колев и колектив от 

Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН за 

„Географски терминологичен речник“, С., АИ „Проф. М. Дринов“, 2011, 296 с. 

 

ГРАМОТА ЗА СОЦИАЛНОЗНАЧИМ ТРУД 

1. Доц. д-р Андреана Борисова Ефтимова от Факултета по журналистика на СУ 

„Св. Кл. Охридски“ за три монографии: „Винаги малко повече. Наречия за 

количество и време в обучението по български език като чужд“, С., УК „Св. Кл. 

Охридски“, 2010, 238 с.; „Есето в академичната и журналистическата практика“, 

В. Търново, изд. „Фабер“, 2011, 176 с. и „Невербалната комуникация: медии и 

медиатори“, С., изд. „Сиела“,  2011, 232 с.  

 

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В 

ДОКТОРАНТСКИ ТРУД НА УЧЕН ДО 35 ГОДИНИ 

1. Ас. д-р Славея Тенчева Петрова от ПУ „Паисий Хилендарски“ за дисертацията 

й на тема „Пасивен и активен фитомониторинг на атмосферното замърсяване в 

гр. Пловдив” и за 9 научни статии и 3 абстракта, отпечатани през 2010, 2011 и 

2012 г. на английски език в наши и чуждестранни списания, свързани с 

екологичния мониторинг (въздушно и почвено замърсяване), и създаден модел 

за оценка на атмосферното замърсяване в урбанизирана среда.  


