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РЕЗУЛТАТИ
ОТ ШЕСТАТА ПРОЦЕДУРА НА КОНКУРСА ЗА ПОДКРЕПА НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ С
ИМПАКТ ФАКТОР
Със Заповед № РД 09-161/09.02.2012 г., министърът на образованието, младежта и
науката утвърди комисия със задача да извърши подбор по документи на постъпилите
кандидатури за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и
издания с импакт фактор и индексиране на научни издания.
Въз основа на направената оценка по обявените критерии на подадените от
кандидатите документи, комисията определи за подкрепа следните специализирани
ПУБЛИКАЦИИ в реферирани издания и издания с импакт фактор:

№

Вх. №

1

9423088/24.
10.2012

2

9423251/25.
10.2012

3

9423156/25.
10.2012

4

94-23343

5

9423405/29.
10.2012

6

9423404/29.
10.2012

7

9423426/29.
10.2012

8

9423454/29.
10.2012

9

9423440/29.
10.2012

Име, презиме,
фамилия

Наименование на публикацията

Иван Динев
Иванов

Enzootic outbreak and spontaneous regression of
keratoacanthomas in a commercial layer flock

Вероника
Иванова
АтанасоваГеоргиева

Family tools for robot-assisted laparoscopy

Светла
Максимова
Дянкова

Effect of some spice extracts on bacterial crowth
in a meat model

Мая Христова
Гунчева

Excellent stability and synthetic activity of
immobilized on tin dioxide lipase from b.
stearothermophilus mc7

Илияна Стоянова
Радомирска
Деница
Димитрова
Домозетова

Растежни и репродуктивни прояви на девет
черешови сорта, присадени върху две
вегетативни подложки

Ружа Георгиева
Харизанова
Снежана
Георгиева ГочеваИлиева
Лиан Любенов
Неделчев

Влияние височината на съкращаване и
формиране на короната върху растежа и
плододаването на черешата

Crystallization and dielectric properties of
BaTiO3-containing invert aluminoborosilicate
glass-ceramics
New recursive representations for the Favard
constants with application for multiple singular
integrals and
summation of series
Photosensitive organic/inorganic azopolymer
based nanocomposite materials with enhanced
photoinduced birefringence

Инвестира във вашето бъдеще!

Базова
организация
Тракийски
университет,
Ветеринарномеди
цински ф-тет
Институт по
системно
инженерство и
роботика - БАН
Институт по
криобиология и
хранителни
технологии-ССА
Институт по
органична химия
с център по
фитохимия БАН
Институт по
земеделие
Кюстендил
Институт по
земеделие
Кюстендил
ХТМУ
ПУ „П.
Хилендарски”
Институт по
оптически
материали и
технологии БАН
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10

9423453/29.
10.2012

Илийчо Петков
Илиев

11

9423576/30.
10.2012

Владислава
Христова Иванова

12

9423550/30.
10.2012

13

9423594/31.
10.2012

14

9423536/30.
10.2012

Виктория
Иванова
Миланова

Приложение на метода на
класификационните и регресионни дървета
за маделиране на изходната мощност на
лазер с пари на меден бромид

ТУ-София

The influence of In on photo-induced properties
of Ge-Te-In chalcogenide thin films

ХТМУ

Toll-like receptor 2 - dependent ability of
neutrophils to produce IL-17 and to express
receptor activator of nuclear factor kappa-B
ligand
Pathomorphological investigations on the
incidence of axial skeleton pathology associated
with posterior paralysis in commercial broiler
chickens (original paper)

Иван Динев
Иванов

Институт по
микробиология
БАН
Тракийски
университет,
Ветеринарномеди
цински ф-тет

Росица
Димитрова
Николова

Synthesis of 3-substituted 2-oxo-2H-1benzopyranes via Knoevenagel reaction

15

9423638/31.
10.2012

Юрий Ангелов
Кълвачев

Seeds-induced synthesis of nanosized BEA-type
crystals in fluoride media

16

9423676/31.
10.2012

Анифе Исмаилова
Ахмедова

Тавтомеризация при 4,4дихидрокси – 1,1 –
нафталазин изследвана чрез
експериментални и теоретични методи

СУ

17

9423678/31.
10.2012

Венцислав
Русанов Янков

Експериментално и квантово-химично
изследване върху Мьосбауровите параметри
на Fe (ІІ)комплекси с 2-ацетил-1,3-индандион
– spin-crossover или структурни изменения?

СУ

18

9423724/31.
10.2012

19

9423714/31.
10.2012

20

9423729/31.
10.2012

Надя Младенова
Антонова

21

9423708/31.
10.2012

Емилия Ангелова
Младенова

22

9423702/31.
10.2012

Галин Русев
Борисов

Илия Цачев Цачев

Вера
Венциславова
Денева

Haematological profiles in canine monocytic
ehrlichiosis:
a retrospective study of 31 spontaneous cases in
Greece

НИС при СУ
Институт по
минералогия и
кристалография
БАН

Тракийски
университет –
Ветеринарномеди
цински факултет

Controlled shift in the tautomeric equilibrium of
4-((phenylimino)methyl) naphtalen – l-ol

Институт по
органична химия
с център по
фитохимия БАН

Influence of nanoparticles on mechanical and
electrical properties
of blood and RBC suspensions

Институт по
механика БАН

Gases permeability study in dual membrane fuel
cell
Нов несъдържащ въглерод газ дифузионен
слой за аноди в ПЕМ водна електролиза

Инвестира във вашето бъдеще!

Институт по
електрохимия и
енергийни
системи БАН
Институт по
електрохимия и
енергийни
системи БАН
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Мариана
Георгиева
Йосифова

23

9423685/31.
10.2012

24

9423686/31.
10.2012

25

9423615/31.
10.2012

Румяна Жорова
Низамова

26

9423614/31.
10.2012

Васил Насков
Атанасов

27

9423454/31.
10.2012

28

9423613/31.
10.2012

Антон Минчев
Славов

29

9423610/31.
10.2012

Любка Георгиева
Пашова

30

9423620/31.
10.2012

Петя Веселинова
Стефанова

31

9423848/01.
11.2012

Димитър Кирилов
Сотиров

32

9423844/01.
11.2012

Георги Теохаров
Тупаров

33

9423849/01.
11.2012

Петя Емилова
Маринова

34

9423781/01.
11.2012

Ваня Петкова
Богоева

Илияна
Аспарухова
Бончева

Снежана
Георгиева ГочеваИлиева

Петрография, минералогия и геохимия на
балкански въглища (България) и техни
отпадни продукти от обогатяването

Геологически
институт БАН

Age determination of the crinoidal limestone
unit in Central and East Iran
microplate&western border of Sanandaj-Sirjan
Metamorphic belt

Геологически
институт БАН

Cytotoxicity of Monensic acid and its
biometal(II) complexes against anaerobic
bacterial strain
Clostridium perfringens spp.

СУ

Effect of some divalent metal ions on enzymаtic
activity of secreted phospholipase A2 (sPLA2)
isolated from Bulgarian Vipera ammodytes
meridionalis
Time Series Analysis and Forecasting for Air
Pollution in Small Urban Area - an SARIMA
and Factor Analysis
Approach

СУ

ПУ „П.
Хилендарски”

Biologically active compounds with anti-tumor
activity in propolis extracts from different
geographic regions

УХТ

Gap filling of daily sea levels by artificial neural
networks

Национален
институт по
геофизика,
геодезия и
география БАН

Модифициран СТАВ метод за екстракция на
ДНК от соеви и месни продукти

УХТ

Резултати от 13 годишно проучване на
сортоподложкови комбинации при черешата

Институт по
земеделие
Кюстендил

Teaching sorting and searching algorithms
trough simulation based learning objects in
introductory programming course
Комплексообразувателни свойства на 9’флуоренспиро-5-хидантоини и техни тиоаналози – експериментални и квантовохимични изследвания
Galectin 3 - a promising drug delivery molecule
in anticancer therapy

Инвестира във вашето бъдеще!

ЮЗУ

ПУ “Пайсий
Хилендарски”
Институт по
молекулярна
биология

