
РЕШЕНИЕ 

на Комисията за класираните проектни предложения подадени за 

Конкурс за финансиране на научноизследователски проекти 2018 г. 

обявен със заповед на Ректора на УАСГ № 10/10.01.2018 г. 

I. Класирани научни предложения на общо основание 2018г.:  

№ Ръководител Етапи ТЕМА Общ 

брой 

точки от 

рецензии 

Сума, 

с която е 

финансиран  

проектът 

1 проф. д-р инж. Марина 
Дончева Трайкова 

2 
години 

Възможности за приложение на супер 
високоякостни бетони за усилване на 
строителни конструкции в България. 

918 13 000 

2 ас. д-р арх. Васил Миленков 
Кашукеев 

2 
години 

Културно-информационни и учебно-
социални центрове в съвременната 
университетска сграда. 

634 5 000 

3 проф. д-р инж. Виктор 
Илиев Ризов 

1 
година 

Поведение на надлъжни пукнатини в 
греди от материал с двумерен градиент. 

669 2 000 

4 доц. д-р инж. Милена 
Димитрова Мотева 

3 
години 

Методически указания за 
земеустройствено проектиране. 

865 4 000 

5 доц. д-р инж. Евелина 
Иванова Иванова 

2 
години  

Изследване на проблема със 
снегонавяването по автомобилните 
пътища в България. Оценка на 
ефективността на вариантни решения на 
защитни конструкции. Анализ на 
приложимостта на постоянни 
снегозащитни съоръжения с инсталация 
от pv-ПАНЕЛИ. 

949 7 000 

6 доц. д-р инж. Петър 
Василев Николов 

1 
година 

Насоки към съдържанието на Наредба за 
проектиране на мостове в България. 

736 1500 

7 проф. д-р инж. Лена 
Анастасова Михова 

1 
година 

Оптимизиране на геотехническите 
укрепителни и усилващи конструкции на 
земното тяло на пътища в стръмни 
терени. 

952 6 000 

8 доц. д-р инж. Александър 
Костадинов Таушанов 

1 
година 

Варианти на комбиниран многоосов 
спектър на реагиране при динамично 
изследване с включване на нови 
величини. 

695 4 000 

9 доц. д-р инж. Валентин 
Веселинов Николов 

1 
година 

Изследване на физико-механичните 
характеристики на стабилизираните с 
модифицирани хидравлични свързващи 
вещества материали. 

703 4 000 

10 доц. д-р инж. Христо 
Милев Дечев 

2 
години 

Информационна платформа за 
изследване и моделиране на околната 
среда. 

1052 19 000 

11 проф. д-р инж. Светлана 
Лилкова-Маркова 

1 
година 

Алтернативни измервателни системи при 
експериментална оценка на статичното и 
динамичното поведение на непрекъснати 
системи”. 

855 4 000 

В срок до 19.03.2018 г., е необходимо ръководителите на класираните проекти да актуализират в 

съответствие с размера на отпуснатите финансови средства представените при кандидатстването - 

научен план, работна програма, списък на научния колектив и финансово разпределение, 

придружено с обосновка за разходване на средства упоменати в него и да подпишат договор с 

УАСГ- ЦНИП.  



II. Класирани научни предложения за подпомагане на докторанти – 2018 г. 

 
№ Ръководител Етапи ТЕМА Общ 

брой 

точки от 

рецензии 

Сума, с 

която е 

финансир

ан 

проектът 

 

1 
проф. д-р инж. Ирина Славова 
Рибарова 
докт. инж. Добрил ЖековВълчев 

1 
год.  

Алги-базирана пречиствателна технология: избор 
на култура и определяне на технологични 
параметри в лаборатолни условия. 

840 
12 000 

2 доц. д-р инж. Димитър  Тодоров 
Тонков 
Докт. инж. Никол Ивелинова 
Николова 

1 
год. 

Тримерно моделиране и визуализация на 
инженерни обекти за целите на проектирането. 

706 3 800 

3 

доц. д-р инж. Любомир Ангелов 
Здравков 
докт. инж.Мария василева 
пантушева 

2 
год. 

Изследване на стационарни покриви на 
стоманени вертикални цилиндрични резервоари 
при сеизмични въздействия. 

713 

7 000 

4 доц. д-р инж. Димитър Кирилов 
Георгиев 
докт. инж. Веселин Христов 
Карасинкеров 
 

1  
год. 

Експериментални хидравлични изследвания на 
поливни крила за капково напояване. 

735 4 500 

5 доц. д-р инж. Весела Тодорова 
Филипова 
докт. инж. Борис Димитров 
Йоцов 

2 
год. 

Оптимизиране на методиката за оразмеряване на 
асфалтови настилки. 

740 9 000 

6 доц. д-р арх. Йорданка Иванова 
Кандулкова 
докт. арх. Милена валентинова 
Лозанова 

1 
год. 

Мегалитни културни ценности на територията на 
Странджа. 

774 10 475 

7 доц. д-р инж. Емад Абдулахад 
докт. инж. Емин Зейнур Махмуд 

2 
год. 

Изследване на поведението на носещи зидани 
стени при сеизмични въздействия с наличие на 
отвори в зидарията, контактуващи и 
неконтактуващи с обрамчващите елементи. 

740 18 000 

8 проф. д-р инж. Марина Дончева 
Трайкова 
докт. инж. Георги Александров 
Иванов 

1 
год. 

Експериментално изследване на монолитни 
стоманобетонни плочи, усилени чрез външно 
предварително напрягане на високоякостни 
въжета. 

761 2 500 

9 доц. д-р арх. Елена Димитрова 
Димитрова 
докт. урб. Васил Георгиев 
Маджирски 

1 
год. 

Влияние на интермодалните транспортни възли 
върху формирането и функционирането на 
градското публично пространство. 

792 3 700 

10 доц. Лъчезар Спасов Хрисчев 
докт. инж. Венцислав МинчевТ 

2 
год. 

Експериментално изследване на 
пропускливостта на различни типове мрежи за 
фасадно скеле при ветрови въздействия. 

707 4 000 

11 доц. д-р инж. Ангелина Тодорова 
Даскалова 
докт. инж. Валентин 
Александров Курдов 

2 
год. 

Влияние на почвената структура върху избора на 
поливна техника. 

788 4 500 

12 
 

Доц. д-р инж. Петър Василев 
Николов 
Докт. инж. Иван Тодоров 
Бръмбаров 

2год. Експериментално изследване на поведението на 
еластомерни лагери тип В. 

748 3 700 

В срок до 19.03.2018 г., е необходимо ръководителите на класираните проекти да актуализират в 

съответствие с размера на отпуснатите финансови средства представените при кандидатстването - 

научен план, работна програма, списък на научния колектив и финансово разпределение, 

придружено с обосновка за разходване на средства упоменати в него и да подпишат договор с 

УАСГ- ЦНИП.  

 



 

Класирани научни предложения по допълнителни споразумения за 2018 година 
 

№ Ръководител ТЕМА Общ брой 

точки от 

рецензии 

Сума 

с която е 

финансиран  

проекта 
1 БН-192/16 

доц. д-р инж. Румяна 
Асенова Захариева 

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

1084 12 000 

2 БН-200/17 
доц. д-р Светлана 
Трифонова Джамбова 

Прецизиране на физичните характеристики 
(звукоизолационни и слънцеотражателни) на 
материали за отраждащи конструкции. 

936 9 000 

3 БН-204/17 
доц. д-р инж. Георги 
Росенов Иванов 

Изследване на наноразмерни явления в нови 
материали. 

830 8 500 

4 Д-96/17 проф. д-р инж. 
Ирина Славова Рибарова 
докт. инж. Цветелина 
Емилова Ковачева 

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

815 9000 

5 Д-100/17доц. д-р инж 
Вътю Танев Танев 
докт. инж. Тихомир 
Георгиев 

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

765 12 000 

 Д-101/17доц. д-р инж 
Вътю Танев Танев 
докт. инж. Петя 
Димитрова Груева 

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. 

777 13 000 

 
В срок до 19.03. 2018 г., е необходимо ръководителите на класираните проекти да актуализират в 

съответствие с размера на отпуснатите финансови средства представените при кандидатстването - 

научен план, работна програма, списък на научния колектив и финансово разпределение, 

придружено с обосновка за разходване на средства упоменати в него и да подпишат договор с 

УАСГ- ЦНИП.  

 

 


