
РЕШЕНИЕ 

на Комисията за класираните проектни предложения подадени за 

Конкурс за финансиране на научноизследователски проекти 2020 г. 

обявен със заповед на Ректора на УАСГ № 39/28.02.2020г. 

 

I. Класирани научни предложения на общо основание - 2020г.:  

 Ръководител Етапи ТЕМА Сума, 

с която е 

финансиран 

проектът, лв 

1 

Доц. д-р инж. Любомир Ангелов 
Здравков 

1 

„Изследване на влиянието на хоризонталните 
напречни инерционни сили от трафик за 
надлъжните греди на стоманените ЖП мостове с 
отворена пътна конструкция” 

8300 

2 Гл. ас. д-р Орлин Русев Иванов 1 

„Морфологичният анализ на природни обекти като 
специфичен подход за извличане на 
пространствени принципи в процеса на 
организация на формата. Практики в контекста на 
българската национална идентичност и културно 
наследство” 

7100 

3 
Проф. д-р инж. Милчо  Георгиев 
Лепоев 

1 
„Определяне на национално приложими правила 
за строителни габарити и изследване на интерфейс 
с габарити GA, GB и GC” 

3250 

4 
Доц. д-р инж. Лазар Димитров 
Георгиев 1 

„ Изследване на експлоатирани комбинирани 
мостове в България” 6370 

5 
Доц. д-р арх. Велина Атанасова 
Панджарова 2 

„Експериментите в архитектурата” 
7800 

6 
Проф. д-р инж. Пламен Богданов 
Малджански 1 

„Използване на мултиспектрални и термални 
изображения при анализ и оценка на енергийна 
ефективност на сгради и съоръжения” 

25000 

7 
Ас. д-р инж.Александър 
Константинов Жипонов 1 

„ Анализ на стомано – стоманобетонни 
комбинирани елементи при дъгови мостови 
конструкции” 

7200 

8 
Доц. д-р Тони Иванов Венелинов 

1 
„ Оценка на химическото състояние на водите и 
седиментите на яз. „Пчелина” 8200 

9 
Гл. ас. д-р арх. Емилия  Руменова 
Кълева 2 

„Архитектурата на България след ВТОРАТА 

СВЕТОВНА ВОЙНА”  15700 

10 
Гл. ас. д-р инж. Гергана  Антова 

2 
„Изследване на възможностите за създаване на 
тримерна  геометрия в КАД/СИМ среда от лазерно 
сканирани обекти” 

11200 

11 
Доц. д-р инж. Мария Маврова-
Гиргинова 1 

„Анализ на речния отток в условията на 
климатични промени в представителни водосбори 
на България”                                                                   

12700 

12 
Доц. д-р инж. Соня Димитрова 

1 
„Допречистване на текстилни отпадъчни води с 
използване на биоадсорбент от фъстъчени 
черупки” 

11250 

   общо 124070 

 

 

В срок до  17.02.2020 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 – 2020 г. 

 

№ Ръководител Етапи ТЕМА Сума, с която 

е финансиран 

проектът, лв. 

 

1 

Проф. д-р инж. Жулиета  Славчева 
Манчева 
докт. инж. Александър Михайлович 
Рибин 

1 
„ Оптимизация на риска при оценка на 
разходите през жизнения цикъл на обекти от 
сградното строителство” 

5800 

2 

Доц. д-р инж. Петър Василев 
Николов 
докт. инж.Пламен Красимиров 
Василев 

2 
„ Изследване на стоманобетонни елементи с 
широки натискови зони„ 

1500 

3 
Доц. д-р инж. Андрей Емануилов 
Тоцев 
докт. инж. Мария Тодорова Русева 

1 
„Разработване на апарат за определяне на 
циментопоглъщането при заздравяване на 
земната основа чрез инжектиране” 

11000 

4 

Доц. д-р инж. Нели Христова 
Банишка 
докт. инж. Румела Миткова 
Атанасова 

2 
„Разработване на модел за оптимизиране 
сертификацията на сгради в условията на 
устойчиво строителство” 

7300 

5 

Доц. д-р инж. Весела  Тодорова 
Филипова 
докт.  инж. Георги Владимиров 
Грозев 

1 
„Постигане целите за устойчиво развитие чрез 
влагане на строителни отпадъци в нови 
асфалтови смеси” 

8800 

6 

Доц. д-р инж. Мирослав Георгиев 
Тодоров 
докт. инж. Цветан Трендафилов 
Иванов 

1 

„Изследване влиянието на формата на основната 
плоскост на фундамента върху носещата 
способност на земната основа при плоскостни 
фундаменти” 

3700 

7 
Доц. д-р инж. Лъчезар Спасов 
Хрисчев 
докт. инж. Виктор Николаев Николов 

2 
„ Експериментално изследване на 
носимоспособността на анкерни устройства за 
катерещи се  кофражи” 

6300 

8 
Доц. д-р арх. Орлин Славчев Давчев 
докт.  арх. Цветомира Димова 
Гиргинова 

1 „Българският дизайн на международна сцена” 900 

9 
Проф. д-р инж. Елена Пенева Пенева-
Златкова 
докт. инж. Стоян Йорданов Паталов 

1 
„Извеждане на локален модел на квазигеоида за 
територията на град София, България” 13500 

10 
Доц д-р инж. Ирина Стойкова  
Костова 
докт. инж. Деан Василев Стоянов 

1 
„Екстензивни методи за пречистване на 
отпадъчни води” 

15100 

   общо 73900 

 

В срок до 17.02.2020г., 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ІІІ Класирани научни предложения по допълнителни споразумения за  2020 година 

 
№ № на 

проект 
Ръководител ТЕМА Сума, с която 

е финансиран 

проектът, лв 

 

1 Д-95/17 
Проф. д-р инж. Богомил 
Веселинов Петров 
инж. Гюлнас Алиманова 

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

3000 

2 Д-109/19 
Доц. д-р инж. Весела Тодорова 
Филипова 
инж. Борис Димитров Йоцов 

„Оптимизиране на методиката за оразмеряване на 
асфалтови настилки”. 

3400 

3 Д-119/19 
Доц. д-р инж. Росица Асенова 
Петрова 
инж.Ралица Христова Кушева 

„Електронна система за управление на 
строителните отпадъци” 

4000 

4 Д-122/19 
Доц. д-р инж. Нели Христова  
Банишка 
инж. Христо Емилов Христов 

„Усъвършенстване управлението на човешките 
ресурси на строителната площадка посредством 
иновативен метод” 

4000 

5 Д-125/19 

Проф. д-р инж. Фантина 
Рангелова Рангелова 
инж. Екатерина Иванова 
Гешанова 

„Икономически анализ за избор на носещи стени 
на сгради, изпълнени от дървени панели 
CLT(XLAM)„ 

1600 

6 Д-127/19 
Гл. Ас. д-р инж. Мариела 
Бориславова Милачкова 

„Усъвършенстване на управлението на 
инвестиционни строителни проекти по ФИДИК”. 

3200 

7 БН-209/18 
Доц. д-р инж. Милена 
Димитрова Мотева 

„Методически указания за земеустройствено 
проектиране – III етап” 3600 

8 БН-221 /19 
Гл. ас. д-р инж. Ирина Ангелова 
Ангелова 

„ Изследване поведението на алуминий във ВиК 
системата на гр. София” 

3800 

9 БН-222 /19 
Проф. д-р инж. Марина Дончева 
Трайкова 

„ Ревитализация на  традиционна архитектура за 
културно-устойчиво регионално развитие” 

5100 

10 БН-228/19 
Проф. ДН арх. Бойко Борисов 
Кадинов 

„Създаване на виртуален музей на съвременна 
българска архитектура – ЕТАП II” 

7900 

11 БН-229/19 
Доц. д-р инж. Георги Росенов 
Иванов 

„Разработване и внедряване на нови методики за 
изследване на наноразмерни обекти”. 

7500 

   общо 47100 

 
В срок до 17.02.2020 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.  


