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Информационен лист 

за научните проекти, финансирани целево от държавния бюджет 

 
1. Тема на проекта 

„ПОДОБРЯВАНЕ НАУЧНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОЛЕКТИВИТЕ НА 

АУ ЧРЕЗ ДИГИТАЛНА ПЛАТФОРМА“ 

 

2. Научен колектив: 

 

Научен ръководител: гл. ас. д-р Марияна Шишкова 

Оперативен ръководител/ Членове: гл. експерт Диана Кунчева 

Консултанти:  

Проф. д-р Владислав Попов 

Проф. д-р Христина Янчева 

Проф. д-р Андон Василев 

 

3. Цел и задачи на проекта 

Основна цел: Подобряване ефективността на научното обслужване на 

научноизследователската дейност на АУ чрез въвеждане на нова дигитална 

платформа с разширени функционалности. 

Основни задачи:  

 Създаване и функциониране на нова дигитална платформа „Наука“ за 

централизирано обслужване на НИД на АУ с разширени 

функционалности.  

 Въвеждане на електронно административно обслужване на НИ колективи 

на  АУ при кандидатстване, изпълнение, наблюдение, отчитане и оценка 

на научноизследователските, инфраструктурни, внедрителски и други 

проекти в рамките на научноизследователските сесии на ЦНИТТЗИС на 

АУ или по линия на ФНИ, или други национални или международни 

програми.  

 Преработка и предоставяне на централизирана и регулярна информация, 

касаеща НИД и актуалната научна тематика и конкурси, програми и 

проекти в страната и чужбина, достигаща навреме до научните колективи 

на АУ. 
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 Подобряване на базите-данни и информацията, относно научните 

профили на колективите на АУ, участието на колективите на АУ в 

национални и международни НИ проекти и научните резултати от тях, 

наличната научната инфраструктура, научни форуми и научни 

публикации, връзки с други НИ институции и организации, и други. 

 Създаване на капацитет за поддържане на дигиталната платформа 

„Наука“ от служителите на АУ, обслужващи НИД, и получаване на пълни 

права за обслужване на платформата. 

 

4. Основни резултати 

 Въведена и функционираща дигитална платформа „Наука“ за 

централизирано обслужване на научно-изследователската дейност на 

Аграрен университет - Пловдив с разширени функционалности. 

 Обучени учени и служители на АУ-Пловдив за работа с платформата, 

нейното регулярно поддържане, както и обучение на научни колективи и 

учени от университета за ефективно и пълноценно целогодишно ползване 

на платформата. 

 Поддържане на постоянна база данни и архив на Регистъра на проектите 

по НИД на АУ-Пловдив. 

 Мониторинг на функционалността на платформата през втората година от 

проекта; 

 Непрекъснато поддържане и актуализиране на съответните 

функционалности. 

 

5. Публикации за отчетния период свързани с работата по проекта/отпечатани 

или под печат/, с библиографско описание на статиите*. 

Неприложимо 

 
*след библиографското описание на статиите се посочва, кои от тях са 

реферирани в Scopus и/или WEB of Science. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


