
Класиране на XХ Конференция за студентско научно творчество в БСУ 

 

НАГРАДЕНИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 

на XX Конференцията за студентско научно творчество в БСУ 

11 април 2019 г. 

I място 

Пламен Джевелеков, Северина Джевелекова, „СИИТ“ 3 курс, БСУ, тема: Използване на 

ВЕИ за захранване на компресорна система в автосервиз, научни консултанти: доц. д-р С. 

Лецковска, доц. д-р К. Сейменлийски 

Красимир Русев, „Право“ 2 курс, БСУ, тема: Клаузата за справедливост при присъждане на 

обезщетение в застрахователния договор, научен консултант: доц. д-р Красимир Коев 

Мая Тодорова, МП „Психологично консултиране“,БСУ, тема: „Изследване на личностната 

рефлексия на деца от НУВ (2 клас)“, научен консултант: проф. д-р Й. Балтаджиева 

 

II място 

Хава Илияз, „СК“ 1 курс, БСУ, тема: Безработицата в България (2003-2017), научен 

консултант: доц. д-р Мария Нейчева 

Хрусав Хрусафов, Калоян Тотев, „КСТ“ 2 курс, „КСТ“ 1 курс, БСУ, тема: Реализиране 

хардуерна платформа на PC базиран компютърен клъстер, научен консултант: доц. д-р 

Стоянка Моллова 

Теодора Петкова, МП „АУСНС“, БСУ, тема: Нероденото дете като субект на правото от 

момента на неговото зачеване, научен консултант: доц. д-р Красимир Коев 

 

III място 

Илияна Лазарова, Армен Акопян, „СК“ 1 курс, „МИО“ 1 курс, БСУ, тема: Бюджети на 

домакинствата в България: същност, методика, тенденции, научен консултант: доц. д-р 

Мария Нейчева 

Веселина Караджова, Гергана Стоева, Селиме Мустафова, „Право“ 2 курс, БСУ, тема: 

Харта на клиента, научен консултант: проф.д.н. Мария Нейкова 

Елка Петрова, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, тема: Образът на града през 

призмата на лингвокултурологията, научен консултант: доц. д-р Борян Янев 

 

Поощрителни награди на Студентския съвет при БСУ: 

Семо Кискинов, МП „ИИР“, БСУ, тема: Приложения на изкуствени невронни мрежи в 

криптографията, научен консултант: доц. д-р Евгения Николова 

Петър Петров, Технически университет – София, Филиял Сливен, докторант, тема: Бележки 

относно ликвидността и кризисната ликвидност, научен консултант: доц. д-р Йорданка 

Чобанова 



Иван Тонев, Технически университет – Варна, тема: Разработване на компютърен 

симулатор на електрически подстанции, научен консултант: гл.ас. д-р инж. Николай 

Николаев 

Радослав Симионов, Калоян Тотев, Хрусав Хрусафов, ДП „ЕТ“, „КСТ“ 1 курс, „КСТ“ 2 

курс, БСУ, тема: Интернет на нещата в услуга на университета 

научни консултанти: доц. д-р С. Лецковска, доц. д-р К. Сейменлийски 

Божидар Божков и Здравко Краджов, „КСТ“ 3 курс, БСУ 

тема: Мрежово и софтуерно обезпечаване на компютърна лаборатория 

научни консултанти: доц. д-р Димитър Минчев, гл.ас. д-р Атанас Димитров 

Пламен Хинков, Анджело Аристотелов, Елдар Заеров, МП „ИЕЕС и ТБ“, „КСТ“ 1 курс, ДП 

„ИЕЕ“, БСУ, тема: Термовизионна диагностика на PV –панели, научни консултанти: доц. д-р 

К. Сейменлийски, доц. д-р С. Лецковска 

Християна Бурмова, Кирилл Алексеев, МП „ИКСК“, БСУ, Ученик, тема: Зелена вълна, 

научен консултант: доц. д-р Стоянка Моллова 

Арсений Сахаров, „СИ“ 1 курс, БСУ, тема: Получаване на изображения на астероид чрез 

използване на електромагнитните излъчвания на пулсари, научен консултант: проф. д.т.н. 

Андон Лазаров 

Гергана Аврамова - Тодорова, ДП „Предучилищна и начална училищна педагогика“, БСУ, 

тема: „Арт терапевтични приказки и карти като стимулен материал в процеса на 

формиране на емоционална интелигентност“, научен консултант: доц. д-р Пепа Митева 

Здравко Върбанов, Мария Инджова, Кристина Карцалебова, „Право“ 2 курс, БСУ, тема: 

Обмен на информация и доказателствени средства в комплексното административно 

обслужване, научен консултант: проф .д.н. Мария Нейкова 

Доротея Неделчева, „Психология“ 1 курс, БСУ, тема: Езикът на лъжата. Детекция на 

измама посредством фациални източници на информация, научен консултант: доц. д-р Т. 

Коцева 

Ваня Аврамова, Стилияна Пелова, МП „Социално консултиране и психология“, БСУ, тема: 

Равнища на гняв, агресия и емпатия при юноши, активно занимаващи се със спорт, научен 

консултант: доц. д-р Пепа Митева 

Ейля Бехатова, МП „Публични комуникации и социална психология“, БСУ, тема: 

Фалшивите новини около едно убийство, научен консултант: доц. д-р Д. Попова 

Яна Зербулова, „Психология“ 2 курс, БСУ, тема: Детският страх от медицински 

манипулации, научен консултант: доц. д-р Д. Циркова 

Симеон Стайков, „Журналистика и връзки с обществеността“ 2 курс, БСУ, тема: Сблъсъкът 

на поколенията или как залязва класическата телевизия, научен консултант: проф. д.ф.н. К. 

Лукова 

Силвия Марушкина, ДП „Предучилищна и начална училищна педагогика“, БСУ, тема: 

Формиране на социална компетентност при ученици в начален етап на обучение 

(ръководство за учители), научен консултант: доц. д-р П. Митева 

 



Специалната награда на журито за подпомагане на научните разработки на студентите и за 

тяхното отлично представяне и класиране получи доц. д-р Мария Нейчева - преподавател в 

ЦИУН към БСУ. 


