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1. Вътрешно-институтски проект на ИА с НАО, Тема на проекта: „Хелиофизика“ ,
Ръководител на проекта: доц. д-р. Петър Духлев
2. Двустранно сътрудничество – БАН- CNRS, тема на проекта: „Динамика и еруптивни процеси при
слънчеви протуберанси”, ръководител: М. Дечев; финансиране: ЕБР
3. Съвместен проект с Полската академия на науките, Вроцлавски университет
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постер на 5th BulgarianSerbian Conference (V BSCASS): "Astronomy and Space Science" May 912,
2006, Sofia
устен доклад на 6th Serbian-Bulgarian Astr. Conf., 7-11 May 2008, Belgrad
постер на: LWS/SDO Workshop "The Many Spectra of Solar Activity" 1-5 May, 2011, Squaw Valley,
CA ,USA
постер на: 13th European Solar Physics Meeting, Rhodes, Greece: 12-16 September 2011
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- IDL ; SolarSoft ; OriginLab; издателската система Latex.

