РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието, младежта и науката

ЗАПОВЕД
№ РД09-525/26.04.2013 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 13, ал.5 от Закона
за насърчаване на научните изследвания и чл. 12, т. 6 от Правилника на Фонд „Научни
изследвания“ и писмо вх. № 07-99/20.03.2013 г.
УТВЪРЖДАВАМ
определените с Решение на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ съгласно
протокол № 2/14.03.2013 г. за финансиране 10 броя проекти, одобрени на Седмата сесия на
смесения българо-индийски комитет за научно и технологично сътрудничество за периода
2013 – 2015 г., както следва:
№

НИП №

РЪКОВОДИТЕЛ
от българска
страна

Базова организация

ТЕМА

Разработване на нетрансгенни стратегии за
контрол на болестите, причинени от
Потивируси

НТС05/
5

доц. д-р
Антоний Стоев

Институт за защита на
растенията

2

НТС05/
12

доц. д-р
Георгина
Костуркова

Влияние на стреса върху метаболити с
хранителнa стойност и протекторна
Институт по физиология и
функция
при индийски и български
генетика на растенията, БАН
генотипове
соя,
получени
чрез
биотехнологични и генетични методи

3

НТС05/
13

Ирина
Богданова
Караджова

Софийски университет „Св.
Климент Охридски”, ФХФ

Нови материали като сорбенти за разделяне
и концентриране на следи от замърсители в
храни, напитки и проби от околната среда

4

НТС05/
17

доц. д-р Йордан
Г. Маринов

Институт по физика на
твърдото тяло, БАН

Изследвания на фотостимулирани ефекти в
наноструктурирани течни кристали

5

НТС05/
24

доц. д-р
Даниела
Бътовска

Институт по органична
химия с център по
фитохимия, БАН

Разработване на халкони
противопаразитни свойства

1

със

силни

6

НТС05/
27

доц. д-р Рени
Йорданова

Институт по обща и
неорганична химия – БАН

Наноструктурирани
многокомпонентни
бисмуто-боратни стъкла и стъклокерамики

7

НТС05/
21

проф. дфзн
Иван Желязков

Физически факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“

Изследване на вълни и еруптивни явления в
слънчевата атмосфера

доц. Силвия
Тодорова

Институт по катализ, БАН

Наноразмерни оксиди с контролиран
размер и морфология модифицирани с
благородни метали (Pt, Pd, Ru) за процеси
на очистване на газове (пълно окисление на
летливи органични вещества и Prox процес)
Търсене на нискоразмерен хаос във
времевата променливост на акретиращи
обекти

8

НТС05/
7

9

НТС05/
6

др. Румен Бачев

Институт по Астрономия и
Национална
Астрономическа
Обсерватория, БАН

НТС05/
20

проф. дтн
Румяна
Коцилкова

Отворена лаборатория по
експериментална
Нанофотокаталитични
мембрани
механика на нано- и
трансформиращи
енергия
за
пречистване
на
микроструктурни
води
материали,
Институт по Механика, БАН

10

1. Възлагам на Фонд „Научни изследвания“ и на дирекция „Наука“ в МОМН да публикуват
обява на класацията в рубриката „резултати от конкурси“ на интернет страницата си.
2. Възлагам на Фонд „Научни изследвания“ да сключи договори с ръководителите на
проектите.
3. Контрол по изпълнението на тази Заповед възлагам на г-жа Лора Павлова, директор на
дирекция „Наука“ в МОМН.
4. Копие от Заповедта да се връчи на Фонд „Научни изследвания“ и дирекция „Наука“ за
сведение и изпълнение.

/П/

ЧЛ.-КОР. НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ
Министър на образованието,
младежта и науката

