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Специално отличие - Елена Кортезова, БСУ, тема: Редуциране на тревожността при 

родители на деца със СОП в групова работа с арттерапевтични техники 

 

Направления: Обществени комуникации (връзки с обществеността и 

журналистика), Психология, Социални дейности 

 I място - Добромир Узунов – БСУ, тема: Медийно отразяване на етнически 

теми в България (изследване на онлайн медии за периода август-октомври 2015 

г.) 

 II място - Божена Щефаниова – БСУ, тема: PRактично за PRиморско 

 III място - Алина Конкьова - БСУ тема: Емоционалните преживявания на 

изоставените деца от 0 до 2 години 

Поощрителна награда: 

 Елена Иванова – БСУ, тема: Вътрешна и външна локализация на контрола при 

юноши 

 Радослава Павлова – БСУ, тема: Развитие на стратегическата комуникационна 

политика на Държавна опера Бургас 

 

Направления: Право и политика, Администрация и управление 

 I място - Пламена Нанкова и Кристина Филипова - ВСУ "Черноризец Храбър", 

тема: Спорни въпроси при разпоредителни сделки с недвижими имоти и вещни 

права върху тях, сключени от управител на дружество с ограничена отговорност 

без решение на общото събрание 

 II място - Лора Любенова - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", тема: 

Фактическото съпружеско съжителство – правна същност. Предложения DE 

LEGE FERENDA. Правна регламентация на института в някои от европейските 

държави 



 III място - Димитър Стоянов и Томас Кехайов - БСУ, тема: По някои въпроси 

относно правото на аборт 

Поощрителни награди: 

 Теодора Кабакчиева-Пеева, Красимира Стоянова и Динко Стоянов – БСУ, тема: 

Проблемът за паркоместата като обект на гражданско правоотношение 

 

Направления: Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни 

източници 

 I място - Виолета Вантева, Александра Роганова и Венцислав Вълев – БСУ, 

тема: Робот AL1VE – софтуер и Робот AL1VE – хардуер 

 II място - Стефани Николова – БСУ, тема: Фрактали. Приложения в 

архитектурата 

 III място - Даниил Романов – БСУ, тема: Хардуерно и софтуерно обезпечаване 

на екструдер 

Поощрителни награди: 

 Недко Ралев, Димитър Керемедчиев и Стоян Ефремов – БСУ, тема: Изследване 

и проектиране на енергоефективна къща 

 Тони Ганчев, Атанас Петров и Станислав Епихов – БСУ, тема: Алгоритъм на 

работа на система за ефективна консумация на електроенергия 

 Борис Тошев, Недялко Димитров и Васил Гочев – БСУ, тема: Изследване на 

провалите на напрежението при пуск на мощно АЕЗ в ЕМ с ограничена 

мощност 

 

Направления: Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт, 

Международни икономически отношения 

 I място - Живко Тодоров - СА "Д.А. Ценов" –Свищов, тема: Приложение 

веригите на Марков при изследване вероятностните сценарии за субгрупова 

конвергенция между страните в ЕС 

 II място - Пламена Чакалова и Гергана Иванова - БСУ, тема: Някои аспекти на 

рентабилността на предприятието 

 III място - Александра Петрова - СА "Д.А. Ценов" – Свищов, тема: Изследване 

на факторното влияние върху печалбата на български публични компании 

Поощрителни награди: 

 Енданг Ашфия – Индонезия, в БСУ по програма „Еразмус мундус“, тема: 

Indonesia’s Endowment Fund for Education: Increasing Economic Competitive 

Development through Investment in Human Capital 

 Беатрис Любенова - СА "Д.А. Ценов" –Свищов, тема: Приложение на модерната 

портфейлна теория на германската фондова борса 



 Олег Гуршев – Руска федерация, в БСУ по програма „Еразъм+“, тема: 

Developing transit of goods in Bulgaria. A bridge to Western Balkans 

 Бийна Латиф – Малдивски острови, в БСУ по програма „Еразмус мундус“, тема: 

The Impact of a Multinational Corporation on the Telecom Industry of the Maldives 

and Taxation in Maldives 

 

Отличия наС тудентския съвет при БСУ: 

 Албена Маврова – БСУ, тема: Привилегията - дар или заблуда 

(лингвостилистичен анализ на публицистичен текст) 

 Юлиана Адриянова – БСУ, тема: Източници на правото – общо учение 

 Иван Батаков – БСУ, тема: Приложение за следене на потребителската 

активност 

 Велина Славова и Саре Смаил – БСУ, тема: Производство и износ на зърнени и 

маслодайни  култури в България за периода от 2011 до 2015 г. 

 

Специалната награда на журито за подпомагане на научните разработки на студентите 

и за тяхното отлично представяне и класиране получи доц. д-р Диана Циркова - 

преподавател в ЦХН към БСУ. 


