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Решения от петото заседание на ЦНИ от 28.04.2021 г. 
  

 

На 28.04.2021 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. Иван Пенов, Проф. Николай Панайотов, доц. д-р Ж. Арнаудова, 

Проф. Иван Манолов (без право на глас), Доц. Стефан Шилев, Доц. Марина Марчева и 

Надя Кировска – техн. секретар ЦНИТТЗИС. 

Отсъстващи: Доц. Ваня Делибалтова,   

  

Заседанието протече при следния Дневен ред: 

  

1. Обсъждане и взимане на решение за финансиране на постъпилите 

проектопредложения. 

2. Финансиране на постъпили доклади за финансиране на публикация по тема 17-12 

за конференцията Agricutural for lifeq life for agricultural в Букурещ,  2021г. 

3. Текущи. 

 

По точка 1.     Обсъждане и взимане на решение за финансиране на постъпилите 

проектопредложения. 

След проведено гласуване, УС на  ЦНИ единодушно РЕШИ: Приема да финансира 

подадените проектопредложения за инфраструктурни проекти за 2021 г. 

 

По точка 2. Финансиране на постъпили доклади за финансиране на публикация по тема 

17-12 за конференцията Agricutural for lifeq life for agricultural в Букурещ,  2021г. 

След проведено гласуване, УС на  ЦНИ единодушно РЕШИ: Приема да финансира  

само по една публикация на преподавател по тема 17-12 за конференцията 

Agricutural for lifeq life for agricultural в Букурещ,  2021г.,  като се цитира посочения в 

Системата за организиране и провеждане на конкурси в рамките на научноизследователска 

сесия в АУ за 2021 г., че таксите за публикуване на публикации се одобряват от УС на 

ЦНИ, а за участие в симпозиума „Agriculture for Life, Life for Agriculture“ в Букурещ, 

Румъния се финансират само след доказване, че искането е за една статия от един водещ 

автор и изрично аргументиране, че водещият автор и научния колектив нямат възможност 

за финансиране на тази публикация от текущ научен или друг проект или програма. 

По Точка 3. Текущи 

След проведено гласуване, УС на  ЦНИ единодушно РЕШИ:  Придържа се към Решение 

на УС на ЦНИ от юни 2020 г.   В системата  за организиране и провеждане на конкурси в 

рамките на научноизследователска сесия в АУ за 2021 г. е конкретизирано, че:  

- такса за участие и/или разходи, свързани с командировка на преподавател от АУ за 

участие в конференции, симпозиуми и други важни научни форуми с устен доклад 
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или постерна презентация, материалите от които се реферират в Scopus и/или WEB 

of Science (с предимство се ползват тези в квартил 1 и 2) до 1500 лева. 

- такса за публикуване на публикации в списания, реферирани от WEB of Science 

и/или Scopus, съгласно с таксите на съответното списание, като с предимство се 

ползват публикации в списания в Квартил 1 и 2 и се финансират до 1300 лева, или 

в други списания с по нисък импакт-ранг или импакт-фактор до 600 лева, но само 

когато авторът изрично декларира в докладите до председателя на УС, че не може 

да използва други източници на финансиране.  

Проф. Василев: По молба на отг. Счетоводител на Центъра трябва да се захрани сметката 

за заплащане на хонорари за рецензенти. Моля, да гласуваме към сметката да се внесат 

2 000 лв. 

След проведено гласуване, УС на  ЦНИ единодушно РЕШИ: Да се захрани сметката по 

перо „Хонорари“ със сумата  от 2000 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/    

 

 


