ТЕМИ
ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР
ПРЕЗ 2015 година
№

Тема

Анотация

Очакван
резултат от
НИТ

Обем
стр.

Предназначение

Автор,
ръководител,
съавтори

Срок за
изпълне
ние

Необходими
средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Факултет „Полиция“
1
2

3

4

5

6

7
8

Проблеми на съставомерните и
несъставомерни
последици
от
общите стопански престъпления.
Оправдание от стопански риск и Анализ на института на оправдания
наказателноправна защита на
стопански риск по чл. 13 а от НК и
стопанските отношения
неговата приложимост в практиката
Дискриминацията като социално
явление. Видове дискриминация.
Защита от дискриминация
Защита от дискриминация.
Специфични проблеми на защитата
от дискриминация в МВР
Предмет на статията са принципите
на Европейското право в областта на
наказателната
материя,
общата
Административно право. Обща
наказателна
политика
на
част
Европейския съюз при дефиниране
на престъпленията и определяне на
санкциите.
Разглеждат се въпросите на
Практиката на ВАС за
предварителната проверка за
предварителната проверка
събиране на достатъчно данни за
извършено престъпление
Основи на дисертационен труд, в
Методика за разследване на
който се представя нова и оригинална
грабежи
авторова методика за разследване на
грабежи.
Разглеждат се основни проблеми,
Доживотен затвор без замяна
свързани с доживотния затвор без
замяна
Обособена част от учебник за
Криминалистика
подготовка на криминалистика за
експерт-криминалисти
Общественоопасни последици от
общите стопански престъпления

научен
доклад

8

Научен доклад

Ас. д-р П. Митрева

м. 11
2014 г.

научен
доклад

8

Научен доклад

К-т Симо Вънов- ІІІ
ВРК

м. 11
2014 г

учебно
пособие в
съавторство

200

Учебен
процес и
практика

Доц. д-р Б. Чернева,
ас. д-р П. Митрева

ІІ
семестър
2015 г.

учебно
помагало

180

Учебен процес и
практика

Ас. д-р Петя
Митрева, гл. ас. д-р
И. Горанова

ІІ
семестър
2015 г.

статия

12

Учебен процес

Гл. ас. д-р Герасим
Геров

м. 03
2015 г.

монография

120

Учебен процес

Ст. преп. Калин
Трайков

м. 03
2015 г.

статия

15

Учебен процес

Доц. д-р Ива
Пушкарова

м. 03
2015 г.

учебник

400

Учебен процес

Доц. д-р Иван
Видолов

м 03
2015 г.

2
9

Дискриминационни
престъпления – същност и
видове дискриминация,
класификация на престъпленията
от омраза

10

Криминалистическа регистрация

11
12
13

14

15

16

17

18
19
20

Статията ще разгледа същността на
т.нар. дискриминационни
престъпления и проблемите на
престъпленията от омраза

Пособие за нуждите на обучението на
експерт криминалисти
Наказателно-правен анализ на
Престъпления, извършени по
престъпленията, извършени по
дискриминационни мотиви
дискриминационни мотиви
Криминалистически речник
Дефинират се най-важните термини,
използвани от криминалистиката
Разглежда се въпросът за
Образуване на досъдебното
процесуалната същност на
производство
досъдебното производство
Публикуване на научен доклад
относно престъплението измама,
Престъплението измама
видовете измами и други
престъпления, извършени по
измамлив начин
Привличане в качеството на
Дисертационно изследване на
обвиняем в наказателното
процесуалната дейност, свързана с
производство
привличането на обвиняем
Криминалистически операции приДисертационно изследване посветено
разследване на организирана
на криминалистическите операции
престъпна дейност
провеждани в хода на разследването
на организирани престъпни групи.
Основи на дисертационен труд по
Методика за разследване на
специалността "Криминалистика". В
убийства, извършени по
него се излага оригинална авторова
поръчение или в изпълнение на
методика за разследване на
решение на организирана
убийства, извършени по поръчение
престъпна група
или в изпълнение на решение на
организирана престъпна група.
В изследването ще бъде разгледано
Право на обвиняемия по правото правното положение на обвиняемия
на ЕС
и заподозрения, през призмата на
правото на ЕС
Методика за разследване на
Изследването представлява основи на
грабежи
дисертационен труд
Ролята на наказанието като
Кримонологични проблеми на
средство в борбата с
наказанието и неговото въздействие
престъпността. Криминологични
върху престъпността
аспекти

статия

15

Учебен процес

Гл. ас. д-р Цветана
Петрова

м. 03
2015 г.

учебно
пособие

40

Учебен процес

Ст. преп. Калин
Трайков

м. 03
2015 г.

статия

15

Учебен процес

Гл. ас. д-р Цветана
Петрова

м. 08
2015 г.

Проф. д-р Иван
Боев

м. 08
2015 г.

учебно
помагало

500

Учебен процес

монография

200

Учебен процес

Гл. ас. д-р Герасим
Геров

м. 08
2015 г.

научен
доклад

10

Учебен процес

Гл. ас. д-р Цветана
Петрова

м. 08
2015 г.

дисертация

200

Практика и
учебен процес

Докторант Георги
Обидимски

м.08
2015 г.

дисертация

200

Практика и
учебен процес

Докторант Анна
Василева

м.08
2015 г.

монография

150

Учебен процес

Ас. Татяна
Станкова

м. 08
2015 г.

статия

15

Учебен процес и
практика

Доц. д-р Гергана
Маринова

м. 08
2015 г.

дисертация

200

Учебен процес и
практика

Ст. преп. Калин
Трайков

м. 8
2015 г.

16

Учебен процес и
практика

Гл. ас. Виктор
Ангелов

м. 06
2105 г.

статия

3
21

22

23

24

25

26

27

Превантивните беседи – важно
средство за предотвратяването
на престъпления. Подготовка и
провеждане

В статията ще бъдат разгледани
проблемите на провеждането и
подготовката на превантивни
беседи, като средство за превенция
Предмет
на
разработката
е
разпространението
на
виктимизацията на малолетни и
Виктимизация в резултат на
непълнолетни
от
насилствени
насилствени престъпления
престъпления,
виктимогенните
фактори
и
начините
за
осъществяване на превенция от
полицията и други институции.
Задълбочено разглеждане формата
Смесени патрули по държавната на
полицейско
сътрудничество
граница.
„Смесени патрули” по държавната
граница.
Принудително настаняване за
Дейност на полицейските органи по
лечение на психичноболни лица
настаняването на психично болни
от полицейските органи.
лица в психиатрични заведения.

10

Учебен процес и
практика

Гл. ас. Виктор
Ангелов

м. 08
2105 г.

м.08
2015 г

монография

150

Учебен процес и
практика

Доц. д-р Нина
Белова

студия
(явна)

100

Учебен процес и
практика

Ст.преп. д-р
Станимир Илиев

м. 11
2014 г.

студия

40 стр.

Учебна практика

Ас. Петър Тодоров

м. 12
2014 г.

Учебен
процес и
практика
Учебен
процес и
практика

Стоян Митевдокторант в катедра
ООР

м. 12
2014 г.

Ст.преп. д-р
Станимир Илиев

м. 01
2015 г.

Организация на радиокомуникациите в МВР.

Приложни аспекти на използване на
комуникационните системи в МВР.

уч. пособие

120

Конвенция за прилагане на
споразумението от Шенген.
Предложение за консолидирана
версия.
Административна дейност на
Пътна полиция за намаляване на
пътнотранспорнтния
травматизъм
Граничен контрол в България.

Изследване
Конвенцията
за
прилагане на споразумението от
Шенген
и
създаване
на
консолидирана версия.

монография
(явна)

250

Анализиране на причините
довеждащи до настъпването на
пътнотранспортните произшествия

студия

100
стр.

Учебен процес и
практика

Ст.преп. д-р
Добромир Доков

м. 05
2015 г.

Сравнителен анализ на системите за
граничен контрол в България през
основните исторически периоди.

монография

160
стр.

Учебна практика

Ас. Иван Лолев

м. 05
2015 г.

Основни теоретични и правни
аспекти на патрулно-постовата
дейност.

студия

50 стр.

Учебна практика

Ас. Петър Тодоров

м. 06
2015 г.

28

29

статия

Теорeтични и правни аспекти на
патрулно – постовата дейност на
Охранителна полиция.

30

Оперативно-тактическа
подготовка

Учебник в съавторство за обучение
по
Оперативно-тактическа
подготовка

учебник

400

Учебен процес и
практика

Александър
Даскалов в
съавторство

м. 06
2015 г.

31

Задържане на лица от
полицейските органи

Анализ на правната реглам. и
организацията на работа на ПО.

дисертация

200

Учебен
процес и
практика

Виктория Борисовадокторант в катедра
ООР

м. 06
2015 г.

4

Учебен
процес и
практика
Учебен
процес и
практика

Наум Цековдокторант в катедра
ООР

м. 06
2015 г.

Виктория Борисовадокторант в катедра
ООР

м. 10
2015 г.

200

Учебен
процес и
практика

Антон Златановдокторант в катедра
ООР

м. 10
2015 г.

160

Учебна практика

Ас. Милорад
Йорданов

м. 11
2015 г.

студия

60

Учебен
процес и
практика

монография

200

Учебен процес и
практика

учебник
(явен)

380

Учебен
процес и
практика

Авторски колектив

м. 12
2015 г.

монография

300

Учебен
процес и
практика

Проф. д-р
Л. Тимчев

м. 12
2015 г.

монография

120

Учебен процес и
практика

Проф.д-р Ставри
Фердов

32

Система за интегрирано
гранично управление.

Обобщаване на опита по изграждане
на СИГУ по БТДГ.

студия

68

33

Организация на дейността на
полицейските органи при
задържане на лица

Съдържа теоретични и правни
аспекти при задържане на лица.

студия

60

34

Опазване на обществения ред от
полицейските органи по време
на масови мероприятия.

дисертация

дисертация

35

36

Полицейска
защита
на
пострадали от престъпления.
Теоретични и правни аспекти на
дейността на полицейският
инспектор.

37

Елементи и техники на
прикриваща тактическа стрелба

38

Полицейско право

39

40

41
42
43

Контрол на чужденците в
Р България
Сигурност, миграция и граници.
Българският случай.
Контрол на пътното движение.
Част втора
„Патрулно-постова дейност на
Охранителна полиция”.
Дейност на органите на МВР по
сигнали, предложения и жалби
на гражданите. Емпирично
изследване.

Основни понятия и нормативни
актове регламентиращи дейността на
полицейските органи по опазване на
обществения ред по време на масови
мероприятия.
Правна регламентация и
организация на защита на граждани
пострадали от насилие.
Основни понятия и нормативни
актове регламентиращи дейността на
полицейският инспектор от
Охранителна полиция.
Разглеждат се отделните елементи и
техники на прикриваща тактическа
стралба
Разглеждат се въпросите на
държавната служба, пол.
правомощия и др.
Основни понятия и нормативни
актове, задачи и структура на
полицейските органи за контрол на
миграцията, както и контрол на
чужденци.
В разработката се систематизират
въпросите на миграционния натиск
пред страната и операциите през
2013 и 2014г.
Основните понятия и нормативни
актове, задачи и структура на
полицейските органи за контрол на
пътното движение
Организация на патрулно-постовата
дейност от Охранителна полиция
В разработката се систематизират
мненията и нагласите на
служителите във връзка с тази
дейност.

Станимир
Кожухаровдокторант в катедра
ООР
Проф.д-р Владко
Иванов в
съавторство

актуализиран
е учебник

250
стр.

Учебен процес и
практика

Ст.преп. д-р
Добромир Доков

дисертация

200
стр.
60

Учебна практика

Ас. Петър Тодоров

Учебен процес и
практика

Нина Яковадокторант в катадра
ООР

студия

м. 11
2015 г.
м. 12
2015 г.

м. 12
2015 г.
м. 12
2015 г.
м. 12
2015 г.
м. 12
2015 г.

5
44

45

46

47

48

49

50

51

Управление на човешките
ресурси в международни мисии.
Сборник упражнения по
тактически криминален анализ
Превенция на насилието над
деца
Развитие на дейността със
сътрудници в България
Взаимодействие на
криминалната полиция с други
структурни звена в МВР при
разкриване на измами
Оперативно-издирвателна
дейност за противодействие на
престъпления с културноисторически ценности
Сивата икономика в България и
влиянието й върху
икономическата престъпност
Измами с финансови
инструменти на фондовата борса
Организация на полицейското
сътрудничество в Шенгенското
пространство

52

Приложни аспекти на подбора на
човешки ресурси за международни
мисии..
Съдържа множество типични
ситуации, изискващи аналитични
умения за противодействие на
престъпността.
Статията е предназначена за
нуждите на професионалистите,
работещи с деца, жертви на насилие.
Хронологично проследяване на
дейността на държавните органи със
сътрудници от освобождението на
България до наши дни.
Проследяване на специфичните
моменти във взаимодействието на
криминалната полиция с другите
структурни звена в МВР при
разкриването на различните видове
„измами по криминална линия“.
Исторически аспекти и съвременна
нормативна уредба. Способи и
средства използвани от
криминалната полиция за
противодействие на тези
престъпления.
Дефинира се понятието сива
икономика и се прави научен анализ
на престъпленията извършени във
връзка с нейните прояви.
Ще бъдат разгледани някои от найновите и характерни измами с
финансови инструменти на
фондовата борса.
Исторически преглед на
възникването на Шенгенското
пространство, анализиране на
формите на полицейско
сътрудничество между страните
членки и проследяване на
специфичните моменти в
организацията на тази дейност.

уч. пособие

128

Учебен
процес и
практика

учебно
пособие
(явно)

40

Учебен процес и
практика

Даниела
Симеоновадокторант в катедра
ООР
проф. д-р Йордан
Пенев

статия
(явна)

15

Учебен процес и
практика

гл. ас. д-р Ирина
Кръстева

I
семестър

монография
(явна)

150

Учебен процес и
практика

гл. ас. д-р Стоян
Стоянов

I
семестър

статия
(явна)

15

Учебен процес и
практика

ст. пр. Андрей
Джунин

I
семестър

статия
(явна)

15

Учебен процес и
практика

гл. ас. Илиян
Хайдушки

I
семестър

монография
(явна)

120

Учебен процес и
практика

доц. д-р Росен
Радулов

I
семестър

статия
(явна)

20

Учебен процес и
практика

гл. ас. Светлозар
Марков

I
семестър

дисертация
(явна)

250

Учебен процес и
практика

гл. ас. Павел
Николов

I
семестър

м. 12
2015 г.
I
семестър

6
53

54

55

56

57

58

59

60

Сборник упражнения по
тактически криминален анализ
Превенция на насилието над
деца
Развитие на дейността със
сътрудници в България
Взаимодействие на
криминалната полиция с други
структурни звена в МВР при
разкриване на измами
Оперативно-издирвателна
дейност за противодействие на
престъпления с културноисторически ценности
Сивата икономика в България и
влиянието й върху
икономическата престъпност
Измами с финансови
инструменти на фондовата борса
Съвременни форми на
полицейско сътрудничество в
Шенгенското пространство

Постмодерният модел на
Сигурност

61

Съдържа множество типични
ситуации, изискващи аналитични
умения за противодействие на
престъпността.
Статията е предназначена за
нуждите на професионалистите,
работещи с деца, жертви на насилие.
Хронологично проследяване на
дейността на държавните органи със
сътрудници от освобождението на
България до наши дни.
Проследяване на специфичните
моменти във взаимодействието на
криминалната полиция с другите
структурни звена в МВР при
разкриването на различните видове
„измами по криминална линия“.
Исторически аспект и съвременна
нормативна уредба. Способи и
средства използвани от
криминалната полиция за
противодействие на тези
престъпления.
Дефинира се понятието сива
икономика и се прави научен анализ
на престъпленията извършени във
връзка с нейните прояви.
Ще бъдат разгледани някои от найновите и характерни измами с
финансови инструменти на
фондовата борса.
Разглеждат се правната рамка,
предпоставките и тактическите
аспекти при прилагането на
различните форми на международно
полицейско сътрудничество в
рамките на Шенген.
В труда се преставя и защитава
оригинален модел на национална и
международна сигурност

учебно
пособие
(явно)

40

Учебен процес и
практика

проф. д-р Йордан
Пенев

II
семестър

статия
(явна)

15

Учебен процес и
практика

гл. ас. д-р Ирина
Кръстева

II
семестър

монография
(явна)

150

Учебен процес и
практика

гл. ас. д-р Стоян
Стоянов

статия
(явна)

15

Учебен процес и
практика

ст. пр. Андрей
Джунин

II
семестър

II
семестър
статия
(явна)

15

Учебен процес и
практика

гл. ас. Илиян
Хайдушки
IІ
семестър

монография
(явна)

120

статия
(явна)
студия
(явна)

дисертация за
получаване
на научна
степен
доктор на
науките

Учебен процес и
практика

доц. д-р Росен
Радулов

20

Учебен процес и
практика

гл. ас. Светлозар
Марков

II
семестър

80

Учебен процес и
практика

гл. ас. Павел
Николов

II
семестър

300

Научна и
практическа
дейност

Проф. д-р Стефан
Мичев

II
семестър

м 01.
2015 г

Постмоде
рният
модел на
Сигурност

7
Управление на проекти в
публичния сектор – добри и
лоши практики

62

Извеждат се добрите и лоши
практики в публичния сектор в
програмния период 2007-2013 г.-

63

Проблемът за дефинирането и
организирането на
противодействието срещу така
наречената битова престъпност

В труда се анализира същността и
проявните
форми
на
престъпленията, наричани в общата
и
специализирана
литература
“битова престъпност”. Изследват се
аналогични прояви в историята на
България след Освобождението и
противодействието срещу тях.

64

Анализ на икономическата
сигурност в България 2000-2013

65

Основи на корпоративната
сигурност

8

Научна- дейност

гл. ас. д-р Ивелина
Петкова

м 01.
2015 г.

студия

50

Научна дейност
с практикоприложна
насоченост

Д -р Георги
Кръстев

м. 01.
2015 г.

Изследва икономическата сигурност
в България за периода 2000-2013”

монография

160

Учебен процес и
практика

Доц.д-р Антон
Маринов

Обобщаване на базовата теория и
съвременни
тенденции
на
сигурността на корпорациите

Учебник

300

Учебен процес

Доц. д-р Милен
Иванов

1и
2 ра
глава
150
стр.

Научна и
практическа
дейност

Проф. д-р Юрий
Търкаланов

м. 07
2015 г

300

Научна и
практическа
дейност

Проф. д-р Стефан
Иванов
Мичев

Защита
месец
юни
2015

300

Научна дейност

Д-р Георги Кръстев

66

Теория на разузнавателния
анализ

В труда се разкрива онтологията и
гносеологичните аспекти на
разузнавателния анализ

67

Постмодерният модел на
Сигурност

В труда се преставя и защитава
оригинален модел на национална и
международна сигурност

68

Системата за национална
сигурност на Република
България в началото на ХХІ век
– състояние и основни
тенденции

Изследва се развитието на системата
за национална сигурност след 1990
г.
Анализират
се
основните
характеристики на съществуващата
към 2015 г. система за национална
сигурност.
Прогнозира
се
функционалността
и
предизвикателствата пред системата
за национална сигурност към 2030 г.

доклад

дисертация за
получаване
на научна
степен
доктор на
науките
дисертация за
получаване
на научна
степен
доктор на
науките
монография

м. 06
2015 г.
м. 06
2015 г.

м. 06
2015 г.

Управлен
ие на
проекти в
публични
я сектор –
добри и
лоши
практики

8
69
70

71

Анализ на икономическата
сигурност в България 2000-2013
Основи на корпоративната
сигурност
Анализ на резултатите от
проверката на физическата
годност на кандидат-курсантите
за учебната 2014/2015 година
Оперативно тактическа
подготовка

72

73

74

Обобщаване на базовата теория и
съвременни
тенденции
на
сигурността на корпорациите
Подлага на анализ постигнатите
резултати от покритите нормативи
от изпита за физическа годност на
кандидатите за курсанти в АМВР
Учебник в съавторство за обучение
по Оперативно-тактическа
подготовка.

монография

160

Учебен процес и
практика

Доц.д-р Антон
Маринов

учебник

300

Учебен процес

Доц. д-р Милен
Иванов

Студия

20

Уч. процес

Ст. преп. Марио
Илиев

м. 01.
2015 г.

учебник

400

За учебния
процес

Тодор Тодоров
Марин Станчев
Николай Николов
Александър
Даскалов

втори
семестър
на
учебната
2014/201
5 г.
втори
семестър
на
учебната
2014/201
5 г.
втори
семестър
на
учебната
2014/201
5 г.
втори
семестър
на
учебната
2014/201
5 г.
първи и
втори
семестър
на
учебната
2014/201
5 г.

Понятия използвани в
прилаганата тактика на
полицейските органи спрямо
правонарушители

Статията разглежда дефиниции
използвани в различните такитчески
щатни и нещатни формирования.

статия

15

За учебния
процес

Тодор Тодоров

Физическата подготовка и спортреален фактор за изпълнение на
функционалните задължения на
служителите на МВР

Статията аргументира
необходимостта от провеждането на
системни занимания със спорт и
физически упражнения като фактор
за изпълнение на служебните
задължения.
Изследване на проблемите при
превантивната дейност на органите
работещи в сферата на националната
сигурност за предотвратяване на
терористична дейност

Статия

12

За учебния
процес

Ивайло Николов

монография

200

За учебния
процес

Марин Станчев

Изследване на проблемите свързани
с употребата на огнестрелно оръжие
в специфична среда

монография

250

За учебния
процес

Свилен Даргов

Операции за пресичане на
терористични дейности

75

Тактическа стрелба

76

Изследва икономическата сигурност
в България за периода 2000-2013”

м. 12
2015 г.
м. 12
2015 г.

9
Долекарска помощ

Обхваща темите, преподавани с
различните категории обучаеми в
АМВР

учебник

250

За учебния
процес

Проф. Димитър
Попов и съавтори

Стрелкова подготовка

Обхваща темите, преподавани с
различните категории обучаеми в
АМВР

учебник

300

За учебния
процес

Румен Лазаров
Петко Петров

Контратероризъм

Обхваща темите, преподавани с
различните категории обучаеми в
АМВР

учебник

300

За учебния
процес

Румен Лазаров
Марин Станчев
Николай Николов,
Тодор Тоодров

77

78

79

втори
семестър
на
учебната
2014/201
5г
втори
семестър
на
учебната
2014/201
5г
втори
семестър
на
учебната
2014/201
5г

Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“
Оценка на топлинния потенциал
при пожари – етап 03

Изготвяне на методика за изпитване
на материали.

Статия и
монография.

20

Учебен процес и
практика

Изследване на хидравличните и
технически параметри на
хидроелеватори

Ще се изследва съвместната работа
на хидроелеватор и шлангови линии
при отводнителни работи и при
засмукване от по-голяма дълбочина.
Ще се определят ограничителните
условия.

Статия

10

Учебен процес и
практика

Изследване на пожари в
подвижния ЖП състав – етап 01

Ще се изследват опасните фактори
на пожара при произшествие в
подвижен железопътен състав.

Статия

10

Учебен процес и
практика

Изследване на огнегасящия
ефект на безхалогенни
антипирени в синтетични
полимери и природни горими
материали.

Ще се изследва влиянието върху
горимостта на синтетичните
полимери и природните горими
материали при добавяне на
безхалогенните антипирени

Статии

30

1

2

3

4

Учебен процес и
практика

гл. ас. инж. К.
Койчев,
Доц. д-р инж. Ив.
Тодоров и
дипломанти
доц. инж. д-р
Ж. Нейкова
и дипломанти

30.12.20
15 г.

ас. инж. С.
Арабаджиева, инж.
д-р
В. Чочев
и дипломанти
проф. д-р В.
Симеонов,
д-р инж. Марияна
Христова,
д-р инж. Васил
Самичков

30.12.20
16 г.

30.12.20
16 г.

30.12.20
16 г.

10
5

6

Анализ на изискванията към
необходима огнеустойчивост и
допустима площ на ППСектор
към сгради с повишено пожарно
натоварване
Изследване натовареността на
състава упражняващ ДПК в
районните служби ПБЗН при РД
Благоевград.

Ще се изучат нормативи на развити
държави в областта на пожарното
обезопасяване с оглед предложения
за подобряването и в Р България

Анализ на пожарната
безопасност на тунели

Ще се анализират обезопасяващите
противопожарни изисквания към
тунели

7
Симулиране
развитието
пожар в помещение

на

Ще се изучи и анализира
натовареността на личния състав
упражняващ ДПК с оглед
оптимизиране на работата

Дипломна
работа,
доклад
(статия)
Дипломна
работа,
доклад
(статия)
Дипломна
работа,
доклад
(статия)

Анализ на развитието на
температурния режим, задимяването
и др. ОФП при възникване на
запалване в помещение

доклад
(статия)

Изследване на възможностите
за създаване на калориметър
използващ сух карбон оксид

Ще се анализира възможността за
проектиране и изготвяне на
калориметър

доклад

11

Изследване изменението на
якостта на натиск на бетон с
добавъчни материали от
експандирал перлит при
загряване до 800 ОС.
Изследване изменението на
якостта на натиск на вулканични
туфи при загряване до 800 ОС.

След изготвяне на кубче та от бетон
с пълнител експандирал перлит, ще
се проведат опити за якостта при
високи температури и анализ на
резултатите.
ще се проведат опити за якостта при
високи температури на вулканични
туфи и анализ на резултатите.

12

Изследване на възможността за
огнезащита на дървесина с
използване на антипирени.

След изготвяне на опитни образци
ще се проведат експерименти и
анализ на резултатите

Анализ на проблемите при
прилагане на ПАМ от органите
на ДПК при СПБЗН – София
град от 2004 до 2014 г

Изучаване на допусканите слабости
в работата на органите за ДПК и
предложения за подобряване на
практика

8

9

10

13

Експеримент,
анализ и
дипломна
работа
(доклад)
Експеримент,
анализ и
дипломна
работа
(доклад)
Експеримент,
анализ и
дипломна
работа
(доклад)
доклад
(статия)

Практиката,
учебния процес
и
нормативна
дейност
Практиката,
учебния процес
и
нормативна
дейност
Практиката,
учебния процес
и
нормативна
дейност

доц. д-р инж.
Стефан
Димитров,
инсп. инж.
Венцислав Николов
доц. д-р инж.
Стефан
Димитров,
инсп. инж. Иван
Цветанов
доц. д-р инж.
Димитър
Стоянов
и обучаеми

50

Учебен процес и
практика

доц. д-р инж.
Радослав
Къртов

50

Учебен процес и
практика

гл. ас. инж. Борис
Прешелков

50

50

50

Учебен процес,
практика и НИД
50

50

Учебен процес,
практика и НИД

50

Учебен процес,
практика и НИД

50

Учебен процес,
практика и ПП
нормиране

доц. д-р инж.
Цветан
Ценов,
к-т Едуард
Богданов
доц. д-р инж.
Цветан
Ценов,
к-т Мюрел Мурад
доц. д-р инж.
Цветан
Ценов,
к-т Стефан Пеев
ас. Снежана
Пройнова

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

2015 г.

11

14

15

ППКонтрол
в
горите,
защитените
територии
и
защитените зони от Европеската
екологична мрежа „Натура –
2000”

Изучаване на особености и
проблеми по ДПК провеждан в
защитени територии в Р България.

Разработване на математически
модел на факелно горене на
горими газове

В резултат на натрупани данни от
експерименти и наблюдения ще бъде
създаден мат. модел на факелно
горене на газ
Оформяне резултатите от
изследването върху горските
пожари, както и на системата за
превенцията им в Р България

16

Оптимизиране на системата за
превенция на горските пожари в
Република България

17

Определяне границата на
огнеустойчивост на стоманени
колони

Ще се анализират и изследват
факторите от които зависи
огнеустойчивостта на стоманени
колони

Разработване на методика за
определяне необходимостта от
създаване на звена за ПБЗН в
потен- циално опасни обекти на
територията на Република
България
Методология за защита на
критичната инфраструктура на Р
България

Анализ на наличните методики у нас
и в чужбина за необходимост та от
звена за ПБЗН и създаване на
възможност за количествена и
качествена преценка

18

19

20

Разработване на методика за
определяне на необходимия
радиочестотен ресурс при
конфигуриране на самостоятелна
трангингова система ТЕТRA

Изследвания върху възможностите
за понижаване последствията от
крупни бедствия и аварии свързани с
обекти от критичната
инфраструктура на страната .
Разработва се методика за
определяне на необходимите
изходни данни и метод за
определяне на минимално
необходимия радиочестотен ресурс
при конфигуриране на
самостоятелна трангингова система
ТЕТRA. Прави се математическо
моделиране, резултатите от което се
представят в графичен вид.

Дипломна
работа,
доклад
(статия)

50

Учебен процес,
практика и ПП
нормиране

ас. Снежана
Пройнова
и обучаеми

40

Учебен процес,
практика и НИД

доц. д-р инж.
Тихомир Цветанов

Практиката
и дисертация
за
“доктор”
Практиката,
учебния процес
и дисертация
за “доктор”

Автор:
инж. Х Дочев
Ръководител:
доц. д-р инж.
Т. Цветанов
Автор: Христо
Проданов
Ръководител:
доц. д-р инж.
Иван Тодоров

2015 г.

500 лв

доклад
(статия)
Защита пред
катедрата и
научно жури

130

Работа по
индивидуале
н план и
сдаване на
изпити

150

Работа по
индивидуале
н план и
сдаване на
изпити

Практиката,
учебния процес
и дисертация
за “доктор”

Автор:
ас. Стефан
Първанов
Ръководител:
проф.Г.Ботев

180

доклад
(статия)

60

Практиката и
учебния процес

проф. д-р инж.
Г. Ботев

Статия

40

Учебен процес

доц. д-р Вася Илиев

2015 г.

2014 г.

2015 2016 г.

2015 2016 г.

2015 г.

30.12.20
15 г.

12
21

22

23

24

25

Изработване и въвеждане в учебния процес на лабораторна
установка за работа с безжичнаадресируема
пожароизвестителна система
Изследване на възможностите за
подобряване експлоатацията на
пожароизвестителни системи

Осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на
лицата, осъществяващи
експлоатацията на
противопожарните мотопомпи
Изследване на факторите
влияещи върху риска при
извършването на височинни
пожарогасителни и спасителни
работи.
Изследване на
пътнотранспортните
произшествия с
противопожарните автомобили и
възможностите за тяхното
предотвратяване

Анализ на възможностите на безжичнаадресируема пожароизвестителна система за
изпълнение на задачи в областта на
обучението и разработване на действаща
установка за нуждите на учебния процес във
ф-т ПБЗН

Изследване на техническите
възможности за подобряване
експлоатацията на
пожароизвестителни системи, чрез
създаване на система за почистване
на някои димооптични датчици
Изследва се възможността за
осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на
операторите осъществяващи
експлоатацията на
противопожарните мотопомпи
От проведено изследване се
определят факторите, които влияят
върху риска при извършването на
височинни работи от пожарникаря.
Прави се съпоставка между тях по
отношение на степента им на
въздействие.
Изследват се пътнотранспортните
произшествия с противо-пожарните
автомобили на ГДПБЗН-МВР и се
предлагат конкретни мерки за
тяхното предотвратяване

Действащ
образец и
статия

6

Учебен процес и
практиката

доц. д-р
А.Карамишев
гл.ас. П.Клисарски

30.12.
2015г.

Действащ
образец и
статия

5

Учебен процес и
практиката

гл.ас. П. Клисарски
гл.ас. М.Ненов
к-т Ангел Петров

30.12.
2015г.

Част от
докторантура

Учебен процес и
практиката

Статия

6

Част от
учебно
пособие

10

Учебен процес и
практиката

Учебен процес и
практиката

доц. д-р Б.
Георгиев,
гл.ас. М.Ненов

30.12.
2015г.

доц. д-р
А.Карамишев
гл.ас. Румен
Григоров

30.12.
2015г.

доц. д-р
Б. Георгиев

30.12.
2015г.

