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РЕШЕНИЕ   

На Комисията за класираните проектни предложения подадени за 

Конкурс за финансиране на научноизследователски проекти 2017 г.  

Обявен със заповед на Ректора на УАСГ № 33/26.0102017 г. 

 

I. Класирани научни предложения на общо основание 2017г.: 

 

№ Ръководител Етапи ТЕМА Сума, с която е 

финансиран 

проекта. 

Фак. 

1 доц. д-р инж. Мария Маврова-
Гиргинова 

1 Вероятностен анализ за оценка на 
ефективността на управление на риска от 
наводнения след язовири. 

4000 ХТФ 

2.  Проф. д-р инж. Виктор Илиев 
Ризов 

 Изследване на надлъжни пукнатини във 
функционално градиентни композитни греди. 

2500  

3 доц. д-р инж. Цветан Стефанов 
Георгиев 

 Експериментално определяне на б-N крива за 
дълготрайност при ниско циклична умора на 
модифицирани диагонали. 

5000 СФ 

4 доц. д-р Светлана Трифонова 
Джамбова 

2 Прецизиране на физичните характеристи 
(звукоизолационни и слънцеотражателни) на 
материали за ограждащи конструкции. 

6000 ХТФ 

5 доц. д-р Диана Тодорова 
Йорданова 

2 Жилищната политика в София – историческа 
еволюция и актуално състояние 

3000 ФТС 

6 проф. д-р инж. Славейко 
Господинов Господинов 
 

1 Изграждане на национален еталонен 
гравиметричен полигон. 

12000 ГФ 

7 доц. д-р инж. Галина Димова-
Бойкинова 

2 Отстраняване на нитрати от природни води 
чрез бавна филтрация. 

9000 ХТФ 

8 доц. д-р инж. Георги Росенов 
Иванов 

2 Изследване на наноразмерни явления в нови 
материали 

8000 ХТФ 

9 доц. д-р инж. геол. Ивайло 
Йорданов Иванов 

1 Проучване на произхода  на токсичен 
шествалентен  хром в питейните  води в област 
Плевен 

12 000 ФТС 

   Обща сума с която са финансирани 

проектите от направление Общо основание 

61 500  

 
 

В срок до 20.03.2017, е необходимо ръководителите на класираните проекти да 
актуализират представените научен план, работна програма, списък на научния колектив 
и финансово разпределение на проекта в съответствие с размера на отпуснатите 
финансови средства и препоръките на комисиятя и да подпишат договор с ЦНИП. 
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II. Класирани научни предложения за подпомагане на докторанти – 2017 г.    

 
№ Ръководител Етапи ТЕМА Сума, с 

която е 

финансиран 

проекта. 

Фак. 

1 доц. д-р инж. Петър Иванов 
Филков 

1 Структуриране на бази данни в геотрафска 
информационна система за нуждите на 
управлението, реконструкцията и модернизацията 
на напоителните системи. 

3 500 ХТФ 

2 
доц. д-р инж. Росица 
Димитрова Хайверова 

2 
Вероятностни методи за прогнозиране на 
експлоатационния срок от карбонизация на 
бетони с импрегнационни покрития. 

4 500 СФ 

3 доц. д-р инж. Ирина Славова 
Рибарова 

 Динамика и баланси на фосфора в пилотен 
водосбор с множество зауствания на пречистени и 
непречистени отпадъчни води. 

6 000 ХТФ 

4 доц. д-р инж. Росица Асенова 
Петрова 

2 Техническо нормиране при изграждането на 
системи за капково напояване 

2 500 СФ 

5 доц. д-р инж. Мирослав 
Георгиев Тодоров 

2 Изследване на поведението на пилоти при 
циклични въздействия. 

7 000 ФТС 

6 проф. д-р инж. Пламен 
Богданов Малджански 

1 Приложение на фотограметрични технологии в 
горското и селско стопанство. 

2 000 ГФ 

7 доц. д-р инж. Вътю Танев 
Танев 

2 Изследване поведението на иновативни подови 
системи от конструктивна дървесина пренасящи 
въздействия в две ортогонални направления. 

7 000 СФ 

8 доц. д-р инж. Вътю Танев 
Танев 

1 Проучване, обследване и документиране на 
характерни конструктивни системи и детайли от 
дървесина в недвижимото културно наследство на 
България от периода на възраждането в районите 
по долината на река Места  и около град Котел. 

10 000 СФ 

09 доц. д-р инж. Нели Христова 
Банишка 

2 Усъвършенстване организацията и управлението 
на строителството на напоителни системи и 
съоръжения 

2 500 СФ 

10 проф. д-р инж. Стойо Петков 
Тодоров 

1 Оползотворяване на железопътни отпадъци за 
строителни цели. 

2 500 ФТС 

11 проф. д-р инж. Николай 
Павлов Лисев 

1 Определяне на оптимално хидравлични и 
хидроморфоложки условия при ВЕЦ на течащи 
води с каменна рампа. 

9 000 ХТФ 

   Обща сума с която са финансирани проектите 

от направление одпомагане на докторанти 
56 500  

 
 
 

В срок до 20.03.2017, е необходимо ръководителите на класираните проекти да 
актуализират представените научен план, работна програма, списък на научния колектив 
и финансово разпределение на проекта в съответствие с размера на отпуснатите 
финансови средства и препоръките на комисиятя и да подпишат договор с ЦНИП. 
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III. Класирани научни предложения по допълнителни споразумения за 2017 година 
 

№ Ръководител ТЕМА Сума лв. Фак. 

1 БН-185/16 
Доц. д-р инж. Жулиета 
Манчева 

Разработване на модел за управление на риска при 
изграждане на обекти от пътната инфраструктура в България 

1 000 СФ 

2 БН-188/16 
Доц. д-р инж. Милена 
Димитрова Мотева 

Съдържание и знакова система на земеустройствените  
планове и карти 

1 500 ГФ 

3 БН-184/16 
Доц. д-р арх. Милена Илиева 
Металкова-Маркова 

Опазване на архитектурното наследство на Деветашкото 
плато – културна идентичност, оценка и бъдещо развитие на 
традиционни жилищни сгради и църкви чрез използване на 
местни техники с естествени строителни материали 

5 000 АФ 

4 БН-191/16 
Доц. д-р инж. Вътю Танев 
Танев 

Изследване поведението на стенни конструктивни системи от 
масивна дървена рамка укрепена с дисперсно армирани 
гипсокартонени плоскости с цел разработка на нов по-евтин 
строителен продукт и нов композитен материал на основата 
на плат от стъклени влакна и гипсокартон. 

18 000 СФ 

5 БН-195/16 
Доц. д-р инж. Михаела 
Петрова Кутева 

Анализ и оценка на възможностите на технологиите на 
строително информационното моделиране за внедрявана в 
строителния бранш в България 

5 000 СФ 

6 БН-193/16 
проф. д-р инж. Николай 
Павлов Лисев 

Изследване на разпространението на катастрофална вълна 
при разрушаване на язовирни стени. 

2 000 ХТФ 

7 доц. д-р арх. Елена Димитрова 
Димитрова 

Ефективност на инструментите за стратегическо 
пространствено планиране на местно ниво: Система за 
оценяване. 

6 000 АФ 

8 БН-196/16 
доц. д-р инж. геол. Ася 
Божинова-Хаапанен 

Изследване на филтрационни свойства на слабо пропускливи 
почви с кватернерна и плиоценска възраст 

5 500 ФТС 

9 БН-183/16 
доц. д-р инж. Петър Димитров  
Павлов 

Динамично изследване на един клас равнинни системи с 
краен брой степени на свобода 

2 000 ХТФ 

10 БН-192/16 
доц. д-р инж. Румяна Асенова 
Хаджиева-Захариева 

Предизвикателства и решения при приложението на 
технологията на 3D-печата в строителството. 

14 000 СФ 

1. Д-90/16 
доц. д-р инж. Галина Димова 
Бойкинова 

Изследвания върху обеззаразяването на водата за питейно-
битови нужди с хлорни реагенти. 

7 000 ХТФ 

2 Д-85/16 
доц. Д-р инж. Вътю Танев 
Танев 

Изследване поведението на слепени с конструктивна 
дървесина стоманени шпилки при комбинирани въздействия 
от осови и напречни сили 

5 000 СФ 

3 Д-87/16 
гл. ас. д-р инж. Станислав 
Радославов Райков 

Експериментално изследване на рамки с нецентрично 
включени диагонали с използване на различни типове 
сеизмични свързващи елементи 

12 000 СФ 

4 Д-89/16 
Доц. Д-р инж. Ирина Стойкова 
Костова 

Изследване на хидравлични4 и технологични параметри на 
биофилтър за снижение на азот от отпадъчни води. 

5000 ХТФ 

  Обща сума с която са финансирани проектите от 

направление Допълнителни споразумения 
89 000  

 
В срок до 20.03.2017, е необходимо ръководителите на класираните проекти да 
актуализират представените научен план, работна програма, списък на научния колектив 
и финансово разпределение на проекта в съответствие с размера на отпуснатите 
финансови средства и препоръките на комисиятя и да подпишат договор с ЦНИП. 
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РЕШЕНИЕ   

На Комисията за класираните проектни предложения подадени за 

Конкурс за финансиране на научноизследователски проекти 2017 г.  

Обявен със заповед на Ректора на УАСГ № 33/26.0102017 г. 

 

I. Класирани научни предложения на общо основание 2017г.: 

 

№ Ръководител Етапи ТЕМА Сума, с която е 

финансиран 

проекта. 

Фак. 

1 доц. д-р инж. Мария Маврова-
Гиргинова 

1 Вероятностен анализ за оценка на 
ефективността на управление на риска от 
наводнения след язовири. 

4000 ХТФ 

2.  Проф. д-р инж. Виктор Илиев 
Ризов 

1 Изследване на надлъжни пукнатини във 
функционално градиентни композитни греди. 

2500 ХТФ 

3 доц. д-р инж. Цветан Стефанов 
Георгиев 

1 Експериментално определяне на б-N крива за 
дълготрайност при ниско циклична умора на 
модифицирани диагонали. 

5000 СФ 

4 доц. д-р Светлана Трифонова 
Джамбова 

2 Прецизиране на физичните характеристи 
(звукоизолационни и слънцеотражателни) на 
материали за ограждащи конструкции. 

6000 ХТФ 

5 доц. д-р Диана Тодорова 
Йорданова 

2 Жилищната политика в София – историческа 
еволюция и актуално състояние 

3000 ФТС 

6 проф. д-р инж. Славейко 
Господинов Господинов 
 

1 Изграждане на национален еталонен 
гравиметричен полигон. 

12000 ГФ 

7 доц. д-р инж. Галина Димова-
Бойкинова 

2 Отстраняване на нитрати от природни води 
чрез бавна филтрация. 

9000 ХТФ 

8 доц. д-р инж. Георги Росенов 
Иванов 

2 Изследване на наноразмерни явления в нови 
материали 

8000 ХТФ 

9 доц. д-р инж. геол. Ивайло 
Йорданов Иванов 

1 Проучване на произхода  на токсичен 
шествалентен  хром в питейните  води в област 
Плевен 

12 000 ФТС 

   Обща сума с която са финансирани 

проектите от направление Общо основание 

61 500  

 
 

В срок до 20.03.2017, е необходимо ръководителите на класираните проекти да 
актуализират представените научен план, работна програма, списък на научния колектив 
и финансово разпределение на проекта в съответствие с размера на отпуснатите 
финансови средства и препоръките на комисиятя и да подпишат договор с ЦНИП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 

II. Класирани научни предложения за подпомагане на докторанти – 2017 г.    

 
№ Ръководител Етапи ТЕМА Сума, с 

която е 

финансиран 

проекта. 

Фак. 

1 доц. д-р инж. Петър Иванов 
Филков 

1 Структуриране на бази данни в геотрафска 
информационна система за нуждите на 
управлението, реконструкцията и модернизацията 
на напоителните системи. 

3 500 ХТФ 

2 
доц. д-р инж. Росица 
Димитрова Хайверова 

2 
Вероятностни методи за прогнозиране на 
експлоатационния срок от карбонизация на 
бетони с импрегнационни покрития. 

4 500 СФ 

3 доц. д-р инж. Ирина Славова 
Рибарова 

1 Динамика и баланси на фосфора в пилотен 
водосбор с множество зауствания на пречистени и 
непречистени отпадъчни води. 

6 000 ХТФ 

4 доц. д-р инж. Росица Асенова 
Петрова 

2 Техническо нормиране при изграждането на 
системи за капково напояване 

2 500 СФ 

5 доц. д-р инж. Мирослав 
Георгиев Тодоров 

2 Изследване на поведението на пилоти при 
циклични въздействия. 

7 000 ФТС 

6 проф. д-р инж. Пламен 
Богданов Малджански 

1 Приложение на фотограметрични технологии в 
горското и селско стопанство. 

2 000 ГФ 

7 доц. д-р инж. Вътю Танев 
Танев 

2 Изследване поведението на иновативни подови 
системи от конструктивна дървесина пренасящи 
въздействия в две ортогонални направления. 

7 000 СФ 

8 доц. д-р инж. Вътю Танев 
Танев 

1 Проучване, обследване и документиране на 
характерни конструктивни системи и детайли от 
дървесина в недвижимото културно наследство на 
България от периода на възраждането в районите 
по долината на река Места  и около град Котел. 

10 000 СФ 

09 доц. д-р инж. Нели Христова 
Банишка 

2 Усъвършенстване организацията и управлението 
на строителството на напоителни системи и 
съоръжения 

2 500 СФ 

10 проф. д-р инж. Стойо Петков 
Тодоров 

1 Оползотворяване на железопътни отпадъци за 
строителни цели. 

2 500 ФТС 

11 проф. д-р инж. Николай 
Павлов Лисев 

1 Определяне на оптимално хидравлични и 
хидроморфоложки условия при ВЕЦ на течащи 
води с каменна рампа. 

9 000 ХТФ 

   Обща сума с която са финансирани проектите 

от направление одпомагане на докторанти 
56 500  

 
 
 

В срок до 20.03.2017, е необходимо ръководителите на класираните проекти да 
актуализират представените научен план, работна програма, списък на научния колектив 
и финансово разпределение на проекта в съответствие с размера на отпуснатите 
финансови средства и препоръките на комисиятя и да подпишат договор с ЦНИП. 
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III. Класирани научни предложения по допълнителни споразумения за 2017 година 
 

№ Ръководител ТЕМА Сума лв. Фак. 

1 БН-185/16 
Доц. д-р инж. Жулиета 
Манчева 

Разработване на модел за управление на риска при 
изграждане на обекти от пътната инфраструктура в България 

1 000 СФ 

2 БН-188/16 
Доц. д-р инж. Милена 
Димитрова Мотева 

Съдържание и знакова система на земеустройствените  
планове и карти 

1 500 ГФ 

3 БН-184/16 
Доц. д-р арх. Милена Илиева 
Металкова-Маркова 

Опазване на архитектурното наследство на Деветашкото 
плато – културна идентичност, оценка и бъдещо развитие на 
традиционни жилищни сгради и църкви чрез използване на 
местни техники с естествени строителни материали 

5 000 АФ 

4 БН-191/16 
Доц. д-р инж. Вътю Танев 
Танев 

Изследване поведението на стенни конструктивни системи от 
масивна дървена рамка укрепена с дисперсно армирани 
гипсокартонени плоскости с цел разработка на нов по-евтин 
строителен продукт и нов композитен материал на основата 
на плат от стъклени влакна и гипсокартон. 

18 000 СФ 

5 БН-195/16 
Доц. д-р инж. Михаела 
Петрова Кутева 

Анализ и оценка на възможностите на технологиите на 
строително информационното моделиране за внедрявана в 
строителния бранш в България 

5 000 СФ 

6 БН-193/16 
проф. д-р инж. Николай 
Павлов Лисев 

Изследване на разпространението на катастрофална вълна 
при разрушаване на язовирни стени. 

2 000 ХТФ 

7 доц. д-р арх. Елена Димитрова 
Димитрова 

Ефективност на инструментите за стратегическо 
пространствено планиране на местно ниво: Система за 
оценяване. 

6 000 АФ 

8 БН-196/16 
доц. д-р инж. геол. Ася 
Божинова-Хаапанен 

Изследване на филтрационни свойства на слабо пропускливи 
почви с кватернерна и плиоценска възраст 

5 500 ФТС 

9 БН-183/16 
доц. д-р инж. Петър Димитров  
Павлов 

Динамично изследване на един клас равнинни системи с 
краен брой степени на свобода 

2 000 ХТФ 

10 БН-192/16 
доц. д-р инж. Румяна Асенова 
Хаджиева-Захариева 

Предизвикателства и решения при приложението на 
технологията на 3D-печата в строителството. 

14 000 СФ 

1. Д-90/16 
доц. д-р инж. Галина Димова 
Бойкинова 

Изследвания върху обеззаразяването на водата за питейно-
битови нужди с хлорни реагенти. 

7 000 ХТФ 

2 Д-85/16 
доц. Д-р инж. Вътю Танев 
Танев 

Изследване поведението на слепени с конструктивна 
дървесина стоманени шпилки при комбинирани въздействия 
от осови и напречни сили 

5 000 СФ 

3 Д-87/16 
гл. ас. д-р инж. Станислав 
Радославов Райков 

Експериментално изследване на рамки с нецентрично 
включени диагонали с използване на различни типове 
сеизмични свързващи елементи 

12 000 СФ 

4 Д-89/16 
Доц. Д-р инж. Ирина Стойкова 
Костова 

Изследване на хидравлични4 и технологични параметри на 
биофилтър за снижение на азот от отпадъчни води. 

5000 ХТФ 

  Обща сума с която са финансирани проектите от 

направление Допълнителни споразумения 
89 000  

 
В срок до 20.03.2017, е необходимо ръководителите на класираните проекти да 
актуализират представените научен план, работна програма, списък на научния колектив 
и финансово разпределение на проекта в съответствие с размера на отпуснатите 
финансови средства и препоръките на комисиятя и да подпишат договор с ЦНИП. 

 
 


