
РЕШЕНИЕ   

на комисията за класиране на подадените научни предложения,  

съгласно заповед № 43/25.01.2016 г. 

 

I. Класирани научни предложения на общо основание 2016г.: 
№ Ръководител Етапи ТЕМА Сума с 

която е 

финансиран 

проекта в лв. 

Фак. 

1 доц. д-р инж. Петър 

Димитров  Павлов 

Двугодишна  Динамично изследване на един клас равнинни 

системи с краен брой степени на свобода 

3 500  ХТФ 

3 доц. д-р арх. Милена 

Металкова -Маркова 

Двугодишна 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. 

12 000 АФ 

5 доц. д-р инж. Жулиета 

Славчева Манчева 

Двугодишна Разработване на модел за управление на риска 

при изграждане на обекти от пътната 

инфраструктура в България. 

4 000 СФ 

6 доц. д-р Диана Тодорова 

Йорданова 

1 год. Модели на модерни градски политики – 

ценности, цели, реализация: социалната 

политика на Столична община – 1934 – 1944 г. 

4 000 ФТС 

7 гл. ас. д-р арх. Стефан 

Валтеров Аспарухов 

1 год. Новаторски енергоспестяващи мерки за 

постигане на здравословен микроклимат при 

саниране на сгради. 

4 500 АФ 

8 доц. д-р инж. Милена 

Димитрова Мотева 

Двугодишна Съдържание и знакова система на 

земеустройствените карти и планове. 

4 000 ГФ 

9 проф. д-р инж. Виктор 

Илиев Ризов 

1 год. Анализ на надлъжни пукнатини в многослойни 

греди с отчитане на физическата нелинейност. 

2 000 ХТФ 

10 доц. д-р арх. Елена 

Димитрова Димитрова 

Двугодишна Ефективност на инструментите за стратегическо 

пространствено планиране на местно ниво: 

Система за оценяване. 

6 000 АФ 

11 доц. д-р инж. Мария 

Маврова-Гиргинова 

1 год. Управление на риска от наводнение в населени 

места след язовири. 

3 800 ХТФ 

12 доц. д-р инж. Вътю Танев 

Танев 

Двугодишна 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. 

11 000 СФ 

15 доц. д-р инж. Румяна 

Асенова Хаджиева-

Захариева 

Двугодишна Предизвикателства и решения при приложението 

на технологията на 3D-печата в строителството. 

30 000 СФ 

17 проф. д-р инж. Николай 

Павлов Лисев 

1 год. Изследване на разпространението на 

катастрофална вълна при разрушаване на 

язовирни стени.  

6 000 ХТФ 

18 проф. д-р инж. Славейко 

Господинов 

 Изследване на деформации на съоръжения и 

сгради с наземно лазерно сканиране 

8 000 ГФ 

19 доц. д-р инж. Михаела 

Кутева 

Двугодишна Анализ и оценка на възможностите на 

технологиите на строително информационното 

моделиране за внедрявана в строителния бранш в 

България. 

8 000 СФ 

21 доц. д-р инж. геол. Ася 

Божинова-Хаапанен 

Двугодишна Изследване на филтрационни свойства на слабо 

пропускливи почви с кватернерна и плиоценска 

възраст. 

6 000  ФТС 

До 13.04.2016 год.(сряда), е необходимо ръководителите на класираните проекти да актуализират научния план, 

работната програма, списъка на научния колектив и финансовото разпределение на проекта в съответствие с размера на 

отпуснатите финансови средства и препоръките на комисиятя и да подпишат договор с ЦНИП.  



 

 

 

 

 

 

II. Класирани научни предложения за подпомагане на докторанти – 2016 г.  
№ Ръководител Етапи ТЕМА Сума с 

която е 

финансира
н проекта в 

лв 

Фак. 

1 доц. д-р инж. Вътю  Танев Танев  

докт. инж. Мартин Венков 

Шопски 

Двугоди

шна 
Изследване поведението на слепени с 

конструктивна дървесина стоманени шпилки при 

комбинирани въздействия от осови и напречни 

сили. 

8 000 СФ 

2 проф. д-р инж. Здравко Петков 

Бонев 

докт. инж. Милена Николова 

Йорданова 

1 год. Подобряване на динамичното и сеизмичното 

поведение на конструкциите чрез използване на 

пасивен контрол 

1500 СФ 

3 ас. д-р инж. Станислав 

Радославов Райков 

докт. инж. Бистра Огнянова 

Ганчева 

Двугоди

шна 
Експериментално изследване на рамки с 

нецентрично включени диагонали с използване на 

различни типове сеизмични свързващи елементи. 

6 000 СФ 

4 доц. д-р  инж. Цветан Стефанов 

Георгиев 

докт. инж. Лора Данчева Райчева 

1 год. Експериментално изследване на рамки с пресечена 

Х-конфигурация на диагоналите. 

10 000 СФ 

5 доц. д-р инж. Ирина Стойкова 

Костова 

докт. инж. Иван Бисеров 

Давидов 

Двугоди

шна 
Изследване на хидравлични4 и технологични 

параметри на биофилтър за снижение на азот от 

отпадъчни води. 

8 500 ХТФ 

6 доц. д-р инж. Галина Маркова 

Димова-Бойкинова 

докт. инж. Радослав Жеков 

Тонев 

Двугоди

шна 
Изследвания върху обеззаразяването на водата за 

питейно-битови нужди с хлорни реагенти. 

6 000 ХТФ 

7 проф. д-р инж. Гергана Стойчева 

Моллова 

докт. инж. Мариян Огнянов 

Жиков 

1 год.  Инженерен анализ на параметрите, 

характеризиращи сеизмичното въздействие на база 

реални регистрации. 

2 000 СФ 

8 проф. д-р инж. Борислав Цветков 

Белев 

докт. Ангел Ангелов Ашиков 

1 год. Експериментално изследване на рамки с 

нецентрично-включени диагонали (EBF) с нов тип 

заменяем сеизмичен свързващ елемент. 

6 000 СФ 

9 проф. д-р инж. Елена Пенева –

Златкова 

докт. инж. Боян Астарджиев 

1 год. Контролни гравиметрични измервания на параметри 

на гравитационното поле 

4 000 ГФ 

 

До 13.04.2016 год.(сряда), е необходимо ръководителите на класираните проекти да актуализират научния план, 

работната програма, списъка на научния колектив и финансовото разпределение на проекта в съответствие с размера на 

отпуснатите финансови средства и препоръките на комисиятя и да подпишат договор с ЦНИП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Класирани научни предложения по допълнителни споразумения за 2016 година 

 
№ Ръководител Етапи ТЕМА Сума с 

която е 

финанси

ран 
проекта 

в лв 

Фак. 

1 БН-178/15 

доц. д-р Светлана Трифонова 

Джамбова 

2-ри 

етап 

Изследване на възможностите на лабораторна звукоизолационна 

камера за оценка на шумоизолацията на строителни елементи. 

3 800 ХТ

Ф 

2 БН-176/15 

доц. д-р инж. Георги Росенов 

Иванов 

2-ри 

етап 

Изследване на открито от нас ново явление в нано тънки 

материали с възможност за биосензорни приложения за контрол 

на качеството на водите. 

5 000 ХТ

Ф 

3 Д-72/15 

доц. д-р инж. Васил Николов 

Кърджиев 

докт. инж. Силвия Брозиг 

2-ри 

етап 

Усилване на стоманобетонни гредови елементи с външна 

напрегната армировка 

2 200 СФ 

4 Д-78/15 

доц. д-р инж. Димитър Бошнаков 

инж. Фани Ончева Ончева 

2-ри 

етап 

Изменение на характеристиките на полимерциментови 

консервационни състави при циклично въздействие на 

ескплоатационната среда 

2 800 СФ 

5 Д-77/15 

проф. Теменужка Любенова 

Бандрова 

докт. инж. Деница Стефанова 

Савова 

2-ри 

етап 

Картографско моделиране на природни бедствия – моделиране 

на горски пожари. 

2 000 ГФ 

6 Д-79/15 

доц. д-р инж. Петър Христов 

Христов 

докт. Мария Кирякова Петкова 

2-ри 

етап 

Организационни, технологични, конструктивни решения за 

възстановяване и усилване на стоманобетонни сглобяеми 

конструкции. 

2 000 СФ 

7 Д-80/15 

проф. д-р инж. Марина  Дончева 

Трайкова 

докт. Йолина Асенова Ценкова 

2-ри 

етап 

Организационни, технологични, конструктивни решения за 

възстановяване на дъгови строителни  конструкции с 

прилагането на съвременни композитни системи. 

2 500 СФ 

8 Д-74/15 

доц. д-р инж. Валентин Николов 

инж. Александър Михов 

2-ри 

етап 

Подобряване на експлоатационното поведение на пътните 

настилки чрез стабилизация на основни и подосновни пластове. 

6 000 ФТ

С 

 

9 Д-83/15 

доц. д-р инж. Пламен Лечев 

Чобанов 

докт. инж.  Нелков 

 

2-ри 

етап 

Сравнителен анализ на характерни детайли на ограждащи 

елементи на сгради с различни конструктивни системи, 

използвайки капилярно активни топлоизолации разположени от 

вътрешната страна на ограждащите стени на сградата. 

1500 СФ 

 
До 13.04.2016 год.(сряда), е необходимо ръководителите на класираните проекти да актуализират научния план, 

работната програма, списъка на научния колектив и финансовото разпределение на проекта в съответствие с размера на 

отпуснатите финансови средства и препоръките на комисиятя и да подпишат договор с ЦНИП.  

 


