
 

РЕШЕНИЕ 

на Комисията по наука  на УАСГ, назначена със заповед на Ректора  

за класираните научноизследователски предложения подадени за 

Конкурс за финансиране на научноизследователски проекти 2021 г. 

обявен със заповед на Ректора на УАСГ № 449/01.12.2020 г. 

 
I. Класирани научни предложения на общо основание - 2021г.:  

№ Ръководител ТЕМА Сума лв. 

1 Доц. д-р инж. Любомир Здравков 
„Изследване на влиянието на лъкатушните сили от жп 
състави върху стоманени мостове с отворена пътна 
конструкция”. 

8 680 

2 
Доц. д-р инж. Мария  Маврова – 
Гиргинова 

„Експерименти с изкуствен интелект  
в строително информационното моделиране в 
хидротехниката”. 
 

18 700 

3 
Гл. ас. д-р арх. Цветелина 
Даскалова 

„Архитектурните технологии на 20-ти век:  от 
предизвикателство към възможност” 8 400 

4 Гл. ас. д-р Илко Николов 

„Специфични подходи при изграждане на форма и 
пространство в областта на визуалните изкуства. 
Принципи при процеса на тяхната организация  в 
контекста на българската национална идентичност и 
културно наследство” 
 

4 000 

5 Проф. д-р арх. Минчо Ненчев 

„Българските градове в полосите  на 
трансевропейската комуникация – реални 
урбанистични проблеми и перспективи за устойчиво  
развитие”. 

15 000 

6 Проф. д- ивж. Виктор Ризов 
„Анализ на надлъжни пукнатини във функционално-
градиентни греди с вискозно-еластично поведение” 
 

5 000 

7 Проф. д-р инж. Пламен Малджански 
„Използване на мултиспектрални и термални 
изображения при анализ и оценка на енергийна 
ефективност на сгради и съоръжения” 

22 000 

8. Гл. ас. д-р инж. Добромир Филипов 
„Документилане на временни експозиционни и 
сценични пространства с методите на 
близкообхватната фотограметрия”. 

3 000 

9 Проф. д-р инж. Петър Павлов 
„Малки пространствени трептения на тяло с една 
неподвижна точка – моделиране, изчисления, 
визуализация, експерименти” 

14 000 

10 Гл. ас. д-р инж. Емил Цанов 

„Количествен и качествен анализ на дъждовния отток 
от два вида покриви с цел  подпомагане на 
устойчивото управление на ресурсите в градска 
среда”. 

18 106 

11 Гл. ас. д-р урб. Виргиния Симеонова „Градско планиране – съвременни аспекти“ 8 500 

12 Доц. д-р инж. Георги Иванов 
„Развитие на възможности за изследване на 
наноразмерниобекти с приложения за екологичен 
мониторинг”. 

24 689 

13 гл. ас. д-р урб. Ирина Мутафчийска 
„Модели за сътрудничество и партньорства в 
контекста на интегрираните териториални инвестиции 
„ 

12 000 

 

14 
Проф. д-р инж. Славейко Господинов  
и 
доц. д-р инж. Евелина Иванова  

"Принципна методология за проследяване на 
експлоатационните показатели на пътната 
инфраструктура чрез внедряването на съвременни 
технологии (МНЛС)" 

15 000 

 

 В срок до 12.02.202 г., е необходимо ръководителите на класираните научни предложения 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, декларация по образец,  доклад за  закупуване на ДМА и да подпишат 

договор с УАСГ- ЦНИП.  



 

 

 

 

II. Класирани научни предложения за подпомагане на докторанти – 2021 г. 

 

 
№ Ръководител ТЕМА Сума лв. 

1 
Проф. д-р инж. Стойо Тодоров 
докт. инж. Матей Илиев 

„Изследване на динамичните параметри на 
движението на железопътни возила при 
преминаване през стрелки и коловозни 
съединения” 

6 000 

2 
Проф. д-р инж. Теменужка 
Бандрова 
докт.  инж. Добрин Петков 

„3D принтирана планинска месност с 
добавена реалност” 6 000 

3 
Доц. д-р инж. Цветан Георгиев 
докт. инж. Владислав Милков 

„Експериментално изследване на опори на 
окачени фасади при различни силови 
въздействия” 

6 000 

4 

доц. д-р инж. Лъчезар  Хрисчев 
докт. инж. Юлия Работова - 
Христова 
 

„Влияние на технологията и механизацията  
на  
изпълнение върху екологичния отпечатък 
при изграждането и обновяването на сгради 
със стоманобетонна конструкция”. 

5 800 

5 
Проф. д-р инж. Фантина Рангелова  
докт. инж. Станислава Митева 

„Изследване на поведението на черупкови 
(стоманобетонни и зидани), като елемент на 
конструкцията на сгради със статут на 
културно наследство, подложени на 
сейзмични въздействия” 

5 998 

6 
Проф. д-р арх. Минчо Ненчев 
докт. арх. Павел Ангелов 

„Урбанистични  трансформации на 
историческите градски центрове  на  
големите български градове”. 

6 000 

 

 
 
 
 В срок до 12.02.202 г., е необходимо ръководителите на класираните научни предложения 

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, декларация по образец,  доклад за  закупуване на ДМА и да подпишат договор с 

УАСГ- ЦНИП.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ІІІ Класирани научни предложения по допълнителни споразумения за  2021 година 

 
 
1.Общо основание 

 
 № 

На тема 

Ръководител ТЕМА Сума лв. 

1. 
БН-228/19 

Проф. дан арх. Бойко 
Кадинов 

   „Създаване на виртуален музей за Съвременна 
Българска Архитектура – Етап III” 
 

8 000 

2 
БН-235/20 

Доц. д-р арх. Велина  
Панджарова 

„Експериментите в архитектурата” 
10 700 

3 
БН-239/20 

Гл. ас. д-р арх. Емилия  
Кълева 

„Архитектурата на България след ВТОРАТА СВЕТОВНА 

ВОЙНА”  10 000 

4 
БН-240/20 

Гл. ас. д-р инж. Гергана  
Антова 

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

8 800 

5 
БН-242/20 

Доц. д-р инж. Соня  
Димитрова 

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

10 500 

 
 
 
2. За подпомагане на докторанти 

 
№ № 

На тема 

 

 

Ръководител ТЕМА Сума лв. 

1 
Д-129/20 

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

„ Изследване на стоманобетонни елементи с 
широки натискови зони„ 

2400 

2 
Д-134/20 

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

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

5 890 

3 
Д-137/20 

Доц д-р инж. Ирина Костова 
докт. инж. Деан Стоянов 

„Екстензивни методи за пречистване на 
отпадъчни води” 

3000 

 
 
 
 
 В срок до 12.02.202 г., е необходимо ръководителите на класираните научни предложения 

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, декларация по образец,  доклад за  закупуване на ДМА и да подпишат договор с 

УАСГ- ЦНИП.  

 


