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РЕЗУЛТАТИ
ОТ ПЪРВИЯ МОДУЛ НА ВТОРАТА ПРОЦЕДУРА НА „КОНКУРСА ЗА ПОДКРЕПА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ
С ИМПАКТ ФАКТОР И ИНДЕКСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗДАНИЯ”
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. №

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ,
ФАМИЛИЯ

ЗАГЛАВИЕ НА
ПУБЛИКАЦИЯТА

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

1.

94 ГГ37/16.01.2012

Доц. д-р Георги
Теохаров Тупаров

„Using interactive simulationbased learning objects in
introductory course of
programming „

Югозападен
университет „Неофит
Рилски”

2.

94 ИИ42/16.01.2012

Доц. Ивайла
Недялкова ПанчеваКадрева

Софийски университет
„Св. Климент
Охридски”

3.

94 АА59/12.01.2012

Гл. ас. Александър
Константинов
Долашки

„In vitro activity of biometra(II)
complexes of monensin against
virus-induced transplantable
animal tumors”
„Изолиране и охарактеризиране
на нова тирозиназа от Laceyella
sacchari”

4.

94 ВВ46/16.01.2012

Гл. ас. Велислава
Райкова Стойкова

„Formal Representations of
Bulgarian Possessive and
Reflexive-possessive Pronouns”

Институт за български
език БАН

5.

94 СС59/13.01.2012

Доц. Стефка
Стоянова Фиданова

„Metaheuristic Techniques for
Optimization of an E. coli
Cultivation Model”

6.

94 ИИ31/12.01.2012

Доц.Ирина Кирчева
Маринова

„Collodial origin of colloformbanded textures in the lowsulfidation, sedimentary rockhosted Au-Ag KhanKrum
deposit, SE Bulgaria”

Институт по
информационни и
комуникационни
технологии БАН
Институт по
минералогия и
кристалография БАН

Инвестира във вашето бъдеще!

Институт по органична
химия с център по
фитохимия БАН
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7.

94 ТТ27/16.01.2012

Доц. Татяна
Тодорова Табакова

„Влияние на метода на
получаване и вида на допанта
на активността в реакцията на
конверсия на СО с водна пара
на златни катализатори
нанесени на дотиран с
преходни метали (Fe, Mn и Sn)
церив оксид”

Институт по катализ
БАН

8.

94 ЖЖ6/16.01.2012

Проф. Желю Дечев
Владимиров

„Customer evaluation of tour
agencies and tour operators’
websites (the case of Bulgaria)”

Софийски университет
„Св. Климент
Охридски”

9.

94 ЛЛ23/16.01.2012

Доц.Люба Илиева
Генчева

„Наноразмерни златни
катализатори, нанесени на Feмодифициран цериев диоксид,
за получаване на чист водород
чрез реакциите на WGS и
PROX: ефект на метода на
получаване и количеството на
допанта върху каталитичното
действие „

Институт по катализ
БАН

10.

94 СС47/12.01.2012

Проф. Снежана
Георгиева Христова

„Подобрен монотонноитеративен метод с разлика в
началното време за
диференциални уравнения с
„максимуми”

Пловдивски
университет „Паисий
Хилендарски”

11.

94 СС34/10.01.2012

Доц. Теменужка
Атанасова Йовчева

Пловдивски
университет „Паисий
Хилендарски”

12.

94 СС58/13.01.2012

Доц. Севдалина
Христова
Турманова

„Изследване на показателя на
пречупване на филми от
поливинил алкохол с включени
наночастици от TiO2”
„Obtaining some polymer
composites filled with rice husks
ash –a review”

Инвестира във вашето бъдеще!

Университет „Проф. Ас.
Златаров” Бургас

