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НАГРАДЕНИ УЧЕНИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ В 
КОНКУРСА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ ПРЕЗ 2012 Г. 

 
І. ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИ – СЪЮЗНИ ЧЛЕНОВЕ 

 
ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА 

 
• Проф. БОРИС СИМЕОНОВ ГЪЛЪБОВ от Химическия факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски” за пет статии, публикувани във водещи химически списания с висок 
импакт фактор, свързани с механизми на реакции на електрофилно ароматно 
заместване.  
В трудовете се третират предложения за нов подход за описание на реакционната 

способност на ароматните съединения и тяхната най-важна реакция – електрофилното 
ароматно заместване. Дефиниран е нов теоретичен индекс. Установена е възможността за 
количествено охарактеризиране на реакционната способност на ароматните съединения. 

През настоящата година престижното международно научно списание „Journal of 
Molecular Structure” е посветило своя 1009 том на научната дейност на проф. Гълъбов и 
заслугите му за развитието на световната теоретична химия. 

• Проф. БОЙКО КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ от МГУ „Св. Ив. Рилски” и Института за 
космически изследвания и технологии на БАН за монографията „Natural Hazards – 
nonlinearitis and assessment”. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, С., 2011, 326 с. 
Монографията е посветена на анализа и оценката на риска от природни бедствия и 

екологични катастрофи, разглеждани като геофизически явления и процеси и техните 
проявления в природната среда. Предложена е нова методика за изследване на 
сеизмотектонските модели. Разработена е класификация на най-опасните природни бедствия 
на основата на критерии като разрушителен потенциал, площ на покритие, време на 
протичане и ефективност на системите за ранно предупреждаване. Предложен е нов подход 
за оценка на сеизмологенния и цунамичения потенциал на зони, генерирали през последните 
години мощни земетресения с тежки последици. 

• Акад. ПЕТЪР ПОПИВАНОВ и проф. АНЖЕЛА СЛАВОВА от Института по 
математика и информатика на БАН за монографията „Nonlinear Waves. An 
Introduction”. Издателство World Scientific – Singapore, 2011, 168 c. 

 Монографията е посветена на нелинейни еволюционни упарвения, които описват 
поведението на вълни във флуиди. Тези уравнения произтичат от физиката, но авторите ги 
изучават с математически методи. Предложена е пълна класификаци на решенията от вида 
на разпространяващите се вълни за широк клас от частни диференциални уравнения от 3-ти 
ред. Сществен научен принос е установяването на ограниченията, при които се реализират 
пиконни и къспонни решения на посочените уварнения. Авторите изучават цяла поредица от 
уравнения и задачи и дават нов подход при тяхното решаване. 

• Акад. ТОДОР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ от Геологическия институт на БАН за 
монографията „Глобални изменения на климата в историята на Земята”. Акад. изд. 
„Проф. Марин Дринов”, С., 2011, 398 с., 68 фиг. 

 В монографията е направен задълбочен анализ на измененията на климата в цялата 
история на Земята. Книгата е синтез на най-новите данни от изследванията върху глобалните 
изменения в геосистемите и флуктуациите на климата на Земята. Фокусът е върху онези 
изменения в геоложкото минало на планетата, с които най-тясно са свързани климатичните 
колебания, техните взаимовръзки и закономерности във времето като основа за преценка на 
днешното състояние и евентуални бъдещи изменения. Развита и доказана е тезата, че 
климатичната система на Земята е с голям брой степени на свобода, в които протичат 
многобройни нелинейни, хаотично протичащи процеси и значителни циклични колебания 
при условно постоянни климатични фактори. На съвременния етап климатът на Земята 
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трябва да се разглежда като съвместен продукт на природата и обществото. Негативната 
роля на човека върху природата е сравнима с най-мощните фактори от геоложката история 
на Земята. 
 

ГРАМОТА ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 
 

• Проф. КОСТАДИН ГРОЗЕВ КОСТАДИНОВ от Института по механика на БАН за 20 
самостоятелни или в съавторство статии и 7 заявки за патенти по проблеми в областта 
на роботи и манипулатори, както и за книгата „Икономика и бизнес планиране на 
технологично ориентирани малки и средни предприятия”. Акад. изд. „Проф. Марин 
Дринов”, С., 2009, 286 с.  
Статиите се отнасят до създаването на нови класификации, методи, моделини 

конструкции и технологии. Създадена е Хидро-МиНа роботизирана технология от нов тип за 
производство на микропродукти. Разработени са два робота за микро- и нанотехнологии и 
микромонтаж.  Предложена е методология и технология за подходящ подбор и развитие на 
мехатронни устройства MecHa-PICS. Реализирани са два прототипа, за които са подадени и 
заявки за патенти. Разработен е и модел за ефективно взаимодействие „Наука – бизнес”. 

• Проф. ЛЮБЕН ДЕСЕВ, д-р САЛЕХ БРИК  и НИКОЛА ДЕСЕВ за монографията 
„Психология на творчеството. Теоретични проблеми, емпирично изследване, 
креативни задачи”. Изд. „Парадигма”, 2011, С., 446 с. Книгата се издава и на арабски 
език. 
Книгата е впечатляващ научен труд, очертаващ цялостен поглед върху многоликите 

характеристики на творчеството и творческата дейност. Изследвана е спецификата и 
връзката между различните подходи към креативността. Очертани са параметрите на 
креативната дейност като процес и продукт. Възприет е новаторски поглед върху 
синергичния подход и приложението на синергичната парадигма като възможност за 
задълбочаване на изследванията в областта на психологията на творчеството. Значително 
внимание е отделено на вътрешната същност на творческия Аз и ситуирането му в различни 
външни условия. 

 
ІІ. ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ЗАЩИТЕНИ ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ ОТ 

УЧЕНИ ДО 35-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
 

ДИПЛОМ И ПАРИЧНА НАГРАДА 
 

• Ас. КАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА НИКОЛОВА-ГАНЕВА от Института по 
микробиология на БАН за дисертация на тема: „Нов клинично-приложим подход за 
селективно потискане на автореактивни Б-лимфоцити”.  
Дисертационният труд представлява една комплексна прецизно изпълнена научна 

разработка, свързана с автоимунни заболявания. Трудът е безспорен принос в клинико-
имунологично-терапевтичните проучвания в областта на ревматологията като цяло и на 
системния еритемен лупус. За първи път е установен взаимно-потенцираният ефект от 
едновременното прилагане на протеазомния инхибитор Bortezomib и на би-специфична 
химерна молекула върху нивата на патологични анти-дв ДНК автоантитела от клас Г.  
 

ГРАМОТА ЗА НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ 
 

• Гл. ас. ДЕЛЯНА МАРИНОВА МАНАСИЕВА от Института по обща и неорганична 
химия на БАН за дисертацията на тема: „Вибрационно поведение на матрично-
изолирани тетраедрични йони и HDO молекули в неорганични соли - сулфати, 
селенати, хромати и формиати”.  
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В дисертацията по убедителен начин е доказано, че инфрачервената спектроскопия 
успешно може да се приложи за изясняване природата на взаимодействие, структурата и 
деформацията на матрично изолирани йони, включени в различни по вид съединения. 
Получените приноси в работата са с висока научна стойност. Публикациите, свързани с 
дисертацията, вече имат 31 цитирания. 

 
ІІІ. ГРАМОТА ЗА ЗНАЧИТЕЛЕН НАУЧЕН И НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ПРИНОС 
• Изследователски труд „Sustainable Development in Mountain Regions. Southeastern 

Europe”. Издателство Springer, 2011, 291 с. Разработката е дело на международен 
колектив по проект „Устойчиво развитие на планинските региони в Югоизточна 
Европа” с базова организация – Научния институт по геофизика, геодезия и география 
и ръководител доц. Георги Железов.  

 Книгата се фокусира върху предизвикателствата, свързани с основните 
трансформацции в природоползването, биоразнообразието, природния риск и 
биопродуктивността в контекста на глобалната промяна и собено на локалните въздействия 
на климатичните промени. Предлагат се модели и стратегии, свързани с устойчивото 
управление на използването на планинските територии. Обосновава се необходимостта от 
създаването на научни мрежи за изследване на глобалните промени и се дава отговор на 
съществуващи проблеми в това отношение. 
 


