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ПРЕПИС! 

Решения от четвъртото зеседание на УС на ЦНИ  

 От 26.03.2021 г. 
  

 

На 26.03.2021 г. се проведе онлайн заседание на УС на ЦНИТТЗИС при АУ – Пловдив.   

 

На заседанието взеха участие:  Проф. Владислав  Попов, Проф. Андон Василев, Проф. 

Радослав Андреев, Проф. Николай Панайотов, доц. д-р Ж. Арнаудова, Проф. Иван 

Манолов (без право на глас), Доц. Стефан Шилев, Доц. Ваня Делибалтова,  Доц. Марина 

Марчева и Надя Кировска – техн. секретар ЦНИТТЗИС. 

Отсъстващи: Проф. Иван Пенов   

  

Заседанието протече при следния Дневен ред: 

  

1. Класиране  за нови проекти за 2021 г.; 

2. Обябяване на сесия за инфраструктурни проекти; 

3. Разглеждане на постъпили доклади; 

4. Текущи. 

 

По точка 1.    Класиране  за нови проекти за 2021 г.; 

  

След проведено гласуване, УС на  ЦНИ единодушно РЕШИ: 

1. Финансира, представените проектопредложения с коригираните суми /виж 

таблицата/.  

2. Не се финансира проектопредложението на гл. ас. М. Даллев. 

3. Проекто предложенията от ДЕПС /Физическо възпитание/ да се оформят в 

един проект с общо финансиране от 4000 лв. 

4. Проекти, които засягат изпитване на търговски препарати да се пренасочват 

към внедрителските проекти. 

5. Колективи, които работят към ННП, да имат ясна демаркация на средствата и 

научните задачи, за да не се получава двойно финансиране с вътрешно-

университеттските проекти по ЦНИ. 

6. УС може да допусне професори от АУ да бъдат ръководители на вътрешни 

проекти, при условие, че няма друг специалист в областта и при изричното 

съгласие на УС на ЦНИ. 
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КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2021 г. 

І. Сесия за научни проекти 

№ Проектопредложение тема катедра Научен 

ръководител/ 

оперативен 

ръководител 

Първи 

рецензент 

точки 

Втори 

рецензент  

точки 

Средна 

оценка  

точки 

Финансиране, 

лв. 

1.  Дигитални подходи за устойчиво 

управление наличните генетични ресурси 

и потенциала на местни форми фасул в 

контекста на осигуряване протеиновата 

сигурност на България и Европа. 

Физиология на 

растенията и 

биохимия и 

генетика 

Гл. ас. Милена 

Костова 

64 65 65 6000 

2.  Смесимост на ПРЗ и продукти за 

биостимулантно действие при зимни 

житни култури 

Земеделие и 

хербология 

Гл. ас. Нешо 

Нешев 

62 62 62 6000 

3.  Молекулярна идентификация, 

биохимично характеризиране и in vitro 

изследване наантимикробната активност 

на представители от род Beauveria срещу 

фитопатогени 

Микробиология Ас. Величка 

Спасова 

62 60 61 4000 

4.  Определяне количествата на общи 

полифеноли, флавоноиди, радикална 

активност,фосфолипиди, метал-

свързваща активност, мастнокиселинен 

състав и аминокиселини в осемвида 

диворастящи гъби от района на Родопите 

Ботаника и 

агрометеорология 

Доц. Мария Лачева 53 64 59 4000 

5.  Адаптиране на подаващ работен орган 

при прибиране на нахут и соя 

Механизация Ас. Найден 

Найденов 

54 60 57 2280 

6.  Възможности за проучване поведението 

на коне при свободно нерегулирано 

отглеждане посредством съвременни 

Животновъдни 

науки 

Гл. ас. Мая Попова 56 57 57 8000 
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технологии за мониторинг 

7.  Нови подходи за устойчиво използване и 

опазване на някои диви видове от сем. 

Fabaceaе в района на Природен Парк 

Странджа и техния биологичен 

потенциал, интегриран в земеделието. 

Растениевъдство Проф. Нуреттин 

Тахсин 

48 61 55 6000 

8.  Мехатронно управление за безстепенно 

задвижване на сеитбената норма 

Механизация Доц. Димитър 

Кехайов 

48 44 46 4000 

9.  Оценка на потенциала на нов природен 

продукт в маточно насаждение 

Механизация Гл. ас. Манол 

Даллев 

53 63 58 Не се финансира! 

 

ІІ. Направление „Подкрепа на докторски програми“ 

№ Проектопредложение тема катедра Научен ръководител Финансиране, лв. 

1.  Направление „Подкрепа на докторски 

програми“ 

Екология и опазване на 

екосистемите 

проф. д-р Диана Кирин /докт. 

Петя Захариева 

 

1 000 

2.  Направление „Подкрепа на докторски 

програми“ 

Екология и опазване на 

екосистемите 

проф. д-р Диана Кирин /докт. 

Радослава Захариева 

 

1 000 

3.  Направление „Подкрепа на докторски 

програми“ 

Икономика Проф. д-р Иван Пенов/ докт. 

Елка Генова 

500 

4.  Направление „Подкрепа на докторски 

програми“ 

Микробиология Доц. Стефан Шилев/ докт. 

Василка  Чопкова  

500 
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ІII. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми 

№ Проектопредложение тема катедра Научен 

ръководител 

Вътрешен 

рецензент, 

точки 

Външен 

рецензент, 

точки 

Общ брой 

точки 

Финансиране, 

лв. 

1.  Художествено творчески проект 

"Аграрен университет – Букет от 

националности" 

Туризъм  Доц. д-р Ив. 

Лулчева 

УС на ЦНИ 3000 

2.  Спорт в Аграрен университет - 

Пловдив 

ДЕПС Доц. д-р Таня 

Колева 

УС на ЦНИ 4000* 

3.  Студентски спортни дни - 2021 ДЕПС Ив. Ненкова УС на ЦНИ 3000* 

 

*Решението УС на ЦНИ е да се обединят двата проекта с общо финансиране 4000 лв.! 
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Точка 2. Обябяване на сесия за инфраструктурни проекти. 

 След проведено гласуване, УС на  ЦНИ единодушно РЕШИ:      

ОБЯВЯВА 

Нова сесия на ЦНИТТЗИС при АУ-Пловдив (2021 г.) за финансиране на 

инфраструктурни проекти за осигуряване провеждането на качествени и 

конкурентоспособни научни изследвания в АУ, съгласно чл. 5., ал 6. от НАРЕДБА № 

3 /27.11.2015 г./ на МОН и ГЛАВА II. Процедура за провеждане на 

научноизследователска сесия на ЦНИТТЗИС, Чл. 2. (1) подточка е) от  Правилата и 

процедурата за организация, изпълнение, наблюдение и оценка на 

научноизследователски проекти в рамките на научноизследователска сесия на 

ЦНИТТЗИС в АУ – Пловдив. 

Тематичните направления на инфраструктурните проекти, в които научните колективи 

могат да подават проекто-предложения, са свързани с подновяване на необходимата 

свързана апаратура и оборудване на катедри в АУ в областите на „Изследвания на 

растителното здраве, включително почвата и почвеният микробиом, растения и 

растениевъдни продукти, и тяхното качество и безопасност“, „Интелигентни технологии“ 

в растенивъдството и животновъдството, базирани на съвременна прецизна техника и 

апаратура“, „Подобряване научното обслужване на колективите на АУ чрез дигитална 

платформа“. 

Максималното финансиране на един проект е 10 000 лв., а крайният срок за подаване на 

проектите - 26.04.2021 г. Ще се финансират до четири проекта. 

Колективите да вземат предвид изискванията за подаване на проектите, упоменати в 

Правилата и процедурата по организация,  изпълнение, наблюдение  и оценка на 

научноизследователски проекти в рамките на научно-изследователската сесия на 

ЦНИТТЗИС на АУ, приети от Академичния съвет на негово заседание на 23.04.2020 г., 

както и да отчитат съществуващата научноизследователска инфраструктура в АУ и 

капацитета на изследователския и помощен персонал в съответната катедра. 

Предложенията за финансиране да включват описание на вида на научната апаратура и 

оборудване, както и друга присъща научна инфраструктура, които се предвижда да бъдат 

закупени със средства на проекта, ясно обозначение на мястото и отговорника за 

апаратурата и оборудването в съответната катедра на АУ, както и достъпа до тях и 

устойчивото им ползване.  

Оценката на проектите ще включва и заключение относно осигуряването на достъп на 

изследователи на АУ до научна апаратура и оборудване, както и друга присъща научна 

инфраструктура, закупени със средства на проекта, тяхното стопанисване и поддържане, 

както и устойчивото им ползване. 

Точка 3. Разглеждане на постъпили доклади. 

 След  проведено гласуване, УС на  ЦНИ единодушно РЕШИ:      

1. Да се бъде заплатено индивидуално двегодишно членство в ISHS, което е в размер 

на 160 евро от проект 13-19. 

2. Да бъдат заплатени такси, свърздани със заявка за патент №112776 от 17.03.2021г., 

наименование: Палцево устройство за подаване на сусамени стъбла в прибираща 

машина. Общата сума за изплащане към ведомството е до 350 лв. 

След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

Председател на УС на ЦНИ:  

/проф. д-р В. Попов/                

Организационен секретар: 

/проф. д-р А.Василев/    


