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Специално отличие - Радостина Славчева, БСУ, тема: Психологичният конструкт
„схема на тялото“ и неговата връзка с развитието на комуникативните способности и
специализацията на децата на възраст 3-4 години

Направления: Обществени комуникации (връзки с обществеността и
журналистика), Психология, Социални дейности





I място - Вяра Атанасова – БСУ, тема: Субективно преживяване на промяната в
зряла възраст
II място - Яница Маринова – УНСС, тема: Телевизията като рефлексия на
националната идентичност: Ефекти, дефекти, функции, дисфункции на
медийната комуникационна среда. Игра на кодове- карти на възприятие на
аудиторията.
III място - Пенка Барозова - БСУ тема: Устойчивост и концентрация на
вниманието при деца в норма и при деца „ХАДВ“ – сравнителен анализ

Поощрителни награди:





Ирена Петкова-Илиева - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ПК – Плевен, тема:
Артпедагогически ефекти на приказките при работа с деца със специални
образователни потребности - мисия (не)възможна за бъдещият учител
Павлина Райчева – БСУ, тема: Българското обществено мнение – негативизъм,
недоверие и омраза (лингвостилистичен анализ на публицистичен текст)
Венелина Стоева - ПУ,, Паисий Хилендарски'', тема: Разбирането на децата за
моралните емоции в ситуация на тайна и лъжа

Направления: Право и политика, Администрация и управление






I място - Виктор Лясков - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", тема: За някои
въпроси относно несеквестируемостта в изпълнителния процес по ГПК
II място - Симона Шангова, Пламена Нанкова, Кристина Филипова - ВСУ
"Черноризец Храбър", тема: Сравнителноправен анализ на трите вида право на
задържане
III място - Лора Любенова - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", тема:
Имуществената отчетническа отговорност. Правна уредба. Субекти

Поощрителни награди:






Кристина Георгиева – БСУ, тема: По някои правни проблеми в Законопроекта за
физическите лица и мерките за подкрепа
Сева Памукчиева - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", тема: Проблеми на
приложимото право при договорите за продажба с международен елемент
Румяна Нанкова - Югозападен университет "Неофит Рилски", тема: Някои
проблеми в правната уредба на прекратяването на трудовия договор по
инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение по чл.331 КТ
Илиян Атанасов, Мария Косева – БСУ, тема: Трафик на културни ценности

Направления: Техники и технологии, Информатика, Възобновяеми енергийни
източници




I място - Елдар Заиров – БСУ, тема: Производство на водород с фотоволтаичен
панел
II място - Галина Величкова – БСУ, тема: Робо-принтер
III място - Мартин Жеков, Нефисе Реджеб, Атанас Костадинов – БСУ, тема:
Повишаване производителността на компютърните системи чрез клъстърни
структури

Поощрителни награди:



Георги Финдулов – БСУ, тема: Xpress – Blog content management system
Венцислав Вълев – БСУ, тема: Робот за следване на линия

Направления: Финанси и счетоводна отчетност, Маркетинг и мениджмънт,
Международни икономически отношения



I място - Диляна Макакова, Цветелина Иванова – БСУ, тема: Изследване на
удовлетвореността от работата на служителите в Община Бургас
II място - Никола Илиев - СА „Д. А. Ценов“, Свищов, тема: Aктивен портфейлен
мениджмънт – теория и практика



III място - Калоян Петков - СА "Димитър А. Ценов" – Свищов, тема: Сравнение
на фундаменталната стойност на SOFIX с други водещи Източно-европейски
индекси

Поощрителни награди:




Живко Тодоров - Стопанска академия "Д.А.Ценов" –Свищов, тема: Mонетарните
решения на централните банки – адекватен отговор или генератор на нереален
растеж на финансовите инструменти
Александър Алексиев – БСУ, тема: Анализ на пазара на инвестиционни
диаманти

Отличия наС тудентския съвет при БСУ:





Анита Райкова, Тереза Восканян – БСУ, тема: Буктрейлър – визуалното лице на
книгата
Виктор Лясков - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", тема: За някои въпроси
относно несеквестируемостта в изпълнителния процес по ГПК
Стоян Узунов – БСУ, тема: „Fuel“
Никола Илиев - СА „Д. А. Ценов“, Свищов, тема: Aктивен портфейлен
мениджмънт – теория и практика

Специалната награда на журито за подпомагане на научните разработки на студентите
и за тяхното отлично представяне и класиране получи гл. ас. д-р Диана Съботинова преподавател в ЦИУН на БСУ.

