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ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

за 2016г. 

в съответствие с единните критерии за наблюдение, оценка и отчитане на 

резултатите от проектите, финансирани със средства отпуснати целево от 

държавния бюджет за присъщата на Технически университет - Варна научна 

дейност 

 

Организацията на научноизследователската дейност, която осъществява ръководството на университета 

е насочена към развитие на научните направления, съответстващи на стратегическите приоритети за постигане 

на крайната цел - Превръщане на ТУ-Варна в притегателен център за обучение и научни изследвания за 

младите хора, с висок авторитет сред обществото и бизнеса, пълноценно интегриран в европейското 

образователно и изследователско пространство. 

Съществена роля в цялостната дейност на университета играе, координираната от НИС, финансирана 

целево от държавния бюджет научноизследователска дейност. Субсидията за наука, макар и на ниско ниво, е 

стабилизирана през последните години (табл. 1) 

 

Бюджетна субсидия за НИД 

Таблица 1 

Година 2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

Съгласно 

планирания 

бюджет 

246 929 

лв. 
246 929 лв. 246 929 лв. 253 253 лв. 243 330 лв. 242 688 лв. 

След 

корекцията на 

бюджета 

246 929 

лв. 
246 929 лв. 247 342 лв. 253 624 лв. 243 330 лв. 242 688 лв. 

 Съгласно приетия от АС план за разпределение на средствата от субсидията за присъщата на ТУ-Варна 

научноизследователска дейност и за издаване на сборници с научни трудове през 2016 основен дял имат 

научноизследователските проекти. 

Като цяло конкурсната процедура за новите проекти започна навреме. Бяха обявени конкурси за: 

1. Научни проекти в областите, в които ТУ-Варна подготвя студенти и докторанти; 

2. Научни проекти в помощ на докторанти; 

3. Съфинансиране на проекти по национални научни програми; 

4. Инфраструктурни проекти; 

5. Частично финансиране на научни форуми; 

6. Частично финансиране на индивидуални участия в научни форуми; 

7. Частично финансиране за издаване на сборници и научни трудове.  

 

Вътрешно-институционалните приоритери за научна дейност 
 

1. Подадени проекти  в съответствие с утвърдените приоритети 

Предложенията бяха съставени и оценени по предварително разработените и утвърдени от Ректора 

указания за подготовка и оценка на всяка група проекти. Основен акцент в указанията е изискването тематиката 

на научните проекти да бъде в съответствие със стратегията за развитие на научните изследвания в ТУ-Варна. В 

съответствие с промените в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ДВ. 

98/13.12.2011г., влизащо в сила от 01.01.2012г.) при оценяването и класирането на научните проекти беше 

осъществена и комплексна оценка на риска. 

Конкурсната процедура протече в съответствие с утвърдения календарен план. В резултат в Централната 

конкурсна комисия (ЦКК), постъпиха 48 проекта, чиито оценки удовлетворяваха праговите изисквания за 

участие в конкурса.  

2. Класирани проекти по съответните приоритети 

Съобразявайки се с окончателните количествени оценки и с параметрите на утвърденото от 

Академичния съвет разпределение на целевите средства за наука от субсидията на университета, Централната 

конкурсна комисия класира 45 проекта. От които 26 научни, 18 в помощ на докторанти, 1 инфраструктурен 

проект за създаване на нова научноизследователска лаборатория (НИЛ). 

Със Заповед на Ректора (№234/19.04.2016г.) беше оповестен списъкът на класираните от ЦКК проекти и 

се пристъпи към сключване на договорите за тяхното финансиране и разработка. 

В процеса на разработката един от проектите в помощна докторанти беше прекратен поради смяна на 

ръководителя и поради тематична съвместимост обединен чрез анекс с един от научните проекти.  
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Същевременно, поради напускане (пенсиониране) на ръководителя на инфраструктурния проект и 

трудност при оферирането на необходимото оборудване, проектът беше прекратен без направени разходи по 

договора. В тази връзка беше класиран и сключен договор за инфраструктурен проект за дооборудване на 

съществуваща научна лаборатория, спрян през предходната година (2015г.), поради късното превеждане на 

субсидията. 

За да бъде избегнат провалът на кампанията на конкурсните проекти поради несвоевременното 

превеждане на средствата от целевата субсидия (I транш – 02.08.2016г., II транш – 16.12.2016г.) ЦКК направи 

две предложения: 

 Да започне финансирането на неотложните във времето потребности с прехвърлените средства 

от предходната (2015) година; 

 Авансово университетът да финансира със свои средства работата по изпълнението на проектите 

до получаване на субсидията. 

Ръководството на университета прие предложенията на ЦКК. Това направи възможно сравнително 

ритмичното изпълнение на конкурсната процедура. 

Така, окончателно, в ТУ-Варна през 2016 година бяха реализирани успешно общо 44 проекта: 26 научни, 

17 в помощ на докторанти и 1 инфраструктурен проект. 

Всички разработени проекти са в съответствие с приоритетите залегнали в стратегията за развитие на 

научните изследвания в ТУ-Варна. Разпределението на проектите по приоритети е както следва: 

 Иновативно използване на специфичните ресурси, уникални дадености и възможности на региона

            5 бр. 
 Развитие на дейности, свързани с морето – морски науки и технологии корабостроене, 

корабоплаване, кораборемонт, пристанища, изследване и добив на енергия и суровини от морето 

и др.   

 Развитие на дейности, свързани с местоположението на региона като транспортно средище и 

граница на ЕС – транспорт, логистика, риск и сигурност. 

 Развитие на дейности, свързани с характерните за региона почвено-климатични условия – 

земеделие. 

 Коопериране с университетите и изследователските центрове в региона за технологично 

подпомагане развитието на други специфични за региона индустрии и дейности, като 

здравеопазване, туризъм и т.н.  

 Опазване на околната среда. Енергийна и ресурсна ефективност.                   5 бр. 

 Информационно общество. Развитие и разпространение на информационните и комуникационни 

технологии. Автоматизация.                      22 бр. 

 Разработване на нови материали, машини и технологии. Повишаване на производителност, 

надеждност, бързодействие, управление на качеството                10 бр. 

 Развитие на човешките ресурси. Нови методи и средства за обучение. Дистанционно обучение. 

Непрекъснато обучение. Обучение през целия живот.       0 бр. 

 Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Интелигентен и устойчив растеж 

на регионите, малките и средните предприятия (МСП).       1 бр. 

 Развитие и усъвършенстване на социалната работа, защитните социални мрежи и отношения. 1 бр. 

Общата стойност на финансиране, от субсидията през 2016 г., за изпълнението на проектите е както 

следва: едногодишни проекти за научни изследвания – 212 579 лв., от които 170 964 лв. за основните 

(традиционни) проекти, и 41 615 лв. за проектите в помощ на докторанти. Финансирането на инфраструктурния 

проект е в размер на 15 999лв. (плюс 4 000лв. съфинансиране). Реализирани са още 13 проекта за частично 

финансиране на научни форуми и 30 индивидуални участия в научни форуми на обща стройност 23 768 лв., от 

които 3 511лв. за организиране и провеждане на „Месец на науката 2016“ лв. Издадени са три сборника с 

научни трудове на обща стойност 5 459 лв. По чл. 9 от наредбата на МОН от 16.09.2016г. “Текущо финансиране 

и подпомагане”, в съответствие с ал. 1 т.5 и т. 6 е направен утвърдения от Академичен съвет разход  в размер на 

3 700 лв.за заплащане на членски внос за членството на Университета: в Българска национална асоциация по 

корабостроене и кораборемонт в размер на 750 лв.,  в «Морски клъстър България» - 240лв., в «Български 

комитет по стандартизация» - 400 лв., в Международна федерация по автоматично управление (IFAC) - 500 лв., 

в Териториалната организация на НТС – 630 лв.; държавна такса 1030лв. за регистриране и публикуване на 

патент, разработен по научен проект, финансиран от субсидията за наука през 2009г. и 150лв. за заявка за 

проучване за патент. 

За изпълнението на всички проекти са представени отчети, които са приети на съответните катедрени и 

факултетни съвети. В отчетите и протоколите на съветите на основните звена се изтъква, че извършеното 

съответства на план-програмите. 
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Следва да се отбележи, че при разработката на научните проекти някои колективи успяха да привлекат 

средства от други източници, в това число и натурални дарения, на обща стойност 70 287лв. 

Научни резултати 

1. Характер на разработките 

В таблица 2 е направен опит за класифициране на разработките и характера на проведените изследвания:  

Таблица 2. 

Характер на разработките Характер на проведените изследвания 

Научни 

(бр.) 

Научно-

приложни 

(бр.) 

Приложни 

(бр.) 

Теоретични 

(бр.) 

Теоретико – 

експериментални 

(бр.) 

Експериментални 

(бр.) 

5 26 13 5 25 14 

 

От таблицата се вижда, че разработките са основно научно-приложни и изследванията преобладаващо 

имат теоретико-експериментален характер. Този резултат не е неочакван, т.к. той съответства на профила, 

характера и назначението на университета. 

В потвърждение на многоплановото и сериозно развитие на научните изследвания в Университета 

могат да бъдат посочени и редица постижения с чисто научен характер. Например, извършени са 

фунудаментални изследвания в теорията на електромагнитното поле с помощта на ротационната теория: 

Получени са общите решения на системата уравнения на Максуел в интегрална форма със закъсняващи 

потенциали съгласно ротационната теория. За целта е използван методът на моментите, който е основното 

изразно средство в тази теория. Въведени са основните изрази, отразяващи основните величини на 

електромагнитното поле – векторът на магнитната индукция, векторът на интензитета на магнитното поле и 

векторът на намагнитване в материални среди. Направен е математически извода на изразите за граничните 

условия на разделната повърхннина между два магнетика, при което нагледно е доказано, че те имат чисто 

електрическа природа. Потвърдена е още веднъж тезата, че магнитното поле е форма на съществуване на 

електрическото поле. 

Към отчета е приложен сборника на резюметата на разработените проекти. От  съдържанието 

на сборника се добива представа за широкия спектър на приложимост на получените резултати: 

 За разширяване на достигнати по-рано научни резултати на колективите, което създава условия 

за приемственост в звената, за повишаване на техния изследователски капацитет и развитие на 

устойчиви научни направления; 

 За подготовка на проекти за научни изследвания – национални и международни конкурси, 

договори с фирми; 

 За разширяване и подобряване на базата на звената за научни изследвания и обучение – нова 

апаратура, стендове, нови лаборатории;  

 За подпомагане на научното израстване на научно-преподавателския състав – разработване на 

докторски дисертации, хабилитации; Развитие на нови научни направления, въвеждане и усвояване на 

нови учебни дисциплини; издателска дейност – издаване или подготовка за издаване на учебници и учебни 

помагала. 

Освен проектите в помощ на докторанти (17 на брой) разработката на останалите 27 проекта е свързана с 

работата на още 54 редовни и задочни докторанти. По предмета на разработките са осъществени 3 

хабилитации. Защитена е 1 докторска дисертация, зачислен е 1 нов докторант и 1 е отчислен с право на защита.  

Това може да се оцени като един от най-важните ефекти от субсидираните проекти, тъй като е пряко свързано с 

кадровото развитие на преподавателите и подмладяването на състава – фактори, от които зависи развитието на 

Университета. 

Чрез разработените проекти в ТУ-Варна се задълбочава развитието на новите за нас научни направления: 

- Нови енергийни източници – изследване и преобразуване на енергията; 

- Роботика и мехатроника; 

- Софтуерни и интернет технологии; 

- Нови материали и нанотехнологии; 

- Изследване на елементен състав на материалите чрез рентгенов флуорисцентен спектрален анализ; 

- Технологично предприемачество; 

- Биофизика; 

- Опазване на околната среда от замърсители, свързани с експлоатацията на корабите; 

- 3D моделиране при проектиране на сложни инженерни съоръжения. 

Работата върху проектите е дала възможност за усъвършенстване на учебното съдържание на редица 

дисциплини, въведени са много нови лабораторни упражнения и са издадени 2 нови учебни пособия. 

Като цяло считаме, че поставените пред разработките изследователски цели са постигнати, получени са и 

планираните приложни резултати. 
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2. Публикации 

2.1 Брой научни публикации, които са реферирани и индексирани в световни вторични литературни 

източници  - 79 публикации.  

Общо публикациите, произлезли от научните проекти за 2016г. са 225.  

В сравнение с 2015 г. (157 публикации) броят на публикациите, е увеличен, но не може да се каже, че 

адекватно отразява публикационната активност на колективите, тъй като има подадени в известни 

международни списания още значителен брой научни статии, за които се очаква да бъдат приети за печат през 

2017г. 

2.2 Брой научни публикации, (част от общия брой реферирани), публикувани в издания с импакт фактор 

(Web of science) и имапакт ранг (Scopus) – 14 публикации  

3 Монографии – 0.  

4 Брой цитирания – 2.  

5 Брой патенти: 

1. а) подадени заявки за български и международни патенти - 1 . 

б) издадени национални и международни патенти –  1. 

6 Брой полезни модели: 

а) подадени заявки в България и чужбина – 0. 

б) издадени национални и международни защитни документи – 0. 

Участие в научни прояви с цел разпространение на постигнатите резултати 
 

1. Брой форуми (конференции, симпозиуми, конгреси – български и международни) - 53 броя, за 15 от тях 

ТУ-Варна е основен организатор или съорганизатор  

2. Брой участия в научни форуми – 176, от които:   

а)доклади - 129 

б) научни съобщения - 5 

в) постери – 42. 

Персонал участвал в изпълнението на проектите 
1 Брой преподаватели и изследователи – 209.  

2 Възрастов профил по научни степени и научни звания. 

Броят на всички категории участници и техният възрастов профил е показан в таблица V.3. 

3 Брой преподаватели и изследователи на основен трудов договор в 

 ТУ-Варна – 205. 

4 Брой привлечени преподаватели и изследователи извън структурата на  

ТУ-Варна – 4. 

Брой докторанти участвали в изпълнението на проектите 
1 Докторанти от състава на ТУ-Варна – 66; 

2 Привлечени докторанти извън структурата на ТУ-Варна – 4; 
В разработката на проектите са участвали и 151 студенти, основно дипломанти, което е добра форма за 

изграждане на афинитет към научните изследвания. 

Възрастовият профил на участниците показва, че хабилитирания състав застарява, но се увеличава 

относителният брой на младите асистенти, което е естествен процес на кадровото обновяване на Университета. 

Профил на участниците за 2016г. по възраст, научни степени и звания 

Таблица 3 

Участници в проектите 

Общ 

брой 

Разпределение по 

научни степени и 

звания Разпределение по възрасти до: 
Над 65 

год. д.н. д-р 35 г. 45 г. 55 г. 65 г. 

професори 
1 - 1 - - - 1 - 

доценти 
86 1 82 - 13 27 35 11 

асистенти  
103 - 54 26 41 16 20 - 

докторанти 
71 - - 49 18 2 2 - 

инженери 
10 - - 7 - - 3 - 

студенти 
151 - - 149 2 - - - 

техници 
- - - - - - - - 

Всичко: 
422 1 137 231 74 45 61 11 
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Средства за научна дейност 
 

1 Общ трансфер от държавния бюджет за отчетната година 

Предоставената бюджетната субсидия за присъщата на Университета научна дейност и издаване на 

учебници и научни трудове е 242 688 лв. и 64 987лв. остатък от субсидията от предходната година (2015г.), т.е. 

разполагаемите средства през 2016г. са 307 675 лв.  

2 Привлечени средства, резултат от сътрудничеството с български и чуждестранни висши училища, 

научни институции и др. 

При разработката на научните проекти са привлечени допълнителни активи (финансови средства и 

натурални дарения) от други източници на обща стойнос 70 287 лв. 

Резултатите от реализираните проекти са предпоставка и основа за нови разработки по национални и 

международни програми и договори за сътрудничество с други ВУЗ за продължаване на изследванията. 

3  Приходи от реализация на научни продукти получени въз основа на изпълнението на научните 

проекти. 

От реализацията на научни продукти, получени от изпълнението на инфраструктурния проект от 2010 

г. „Създаване на научно-приложна лаборатория за рязане и заваряване на корабни корпусни конструкции и 

морски съоръжения” са получени през 2016 г. приходи от договори с фирми на обща стойност 10 000 лв. 

 

 

Констатирани проблеми при изпълнението на финансираните проекти и мерки за 

тяхното преодоляване 

 
Основният принципен проблем при осъществяването на конкурсната процедура за организиране на 

присъщата за Университета научноизследователска дейност, финансирана целево от държавния бюджет, си 

остава късното начало на финансирането, при което за изпълнението на проектите има малко време (6-7 

месеца). Допълнителна трудност представлява драстичното неспазване на нормативните (съгласно наредбата) 

срокове за превеждане на средствата. Например, през 2016г. първото превеждане на средства е на 2 август, 

докато до 30 юли трябваше да се представи в МОН междинния(шестмесечен) отчет за изпълнението на 

проектите, за които финансирането все още не е започнало. Средствата от втория транш са преведени на 16 

декември, а до 10 декември ръководителите на проекти трябва да представят годишните научни и финансовите 

отчети по проектите(чл. 20 от наредбата). 

В Университета е създаден «финансов буфер» за временно финансиране със собствени средства, за  

стабилизиране началото на процеса на изпълнението на проектите. Опитът от последните години сочи, че този 

буфер трябва да се увеличи, т.к. е необходим и за осигуряване завършването на проектите. 

  

 

Мерки за осигуряване публичност на резултатите 
 

През отчетния период са проведени 13 научни форума, от които 5 международни и 3 с международно 

участие. Издадени са 2 научни списания «Компютърни науки и технологии» (ISSN:1312-3335), 

«Машиностроителна техника и технологии» (ISSN:1312-0859). Подготвен е Годишник на университета в два 

тома. Първият е под печат и е рецензирано издание с научни статии на наши и чужди автори. Вторият е 

реферативен сборник, съдържащ резюметата на разработените през годината проекти, който излиза след 

тяхното приключване. Този сборник се разпраща по линия на междубиблиотечния обмен и търпи повторно 

рефериране в COBISS (WorldCat), като том от годишника (ISSN: 1311-896X). Към реферативния сборник, който 

получава широка публичност, се издават като приложение в няколко тома пълните отчети на разработените 

проекти. Издават се два комплекта от приложенията, единият от които се предава в университетската 

библиотека, а другият се съхранява в архива на НИС.  

Ежегодно в Университета се провежда месец на науката, който е част от инициативата на Съюза на 

учените-Варна: „Месец на науката-Варна”. Това мероприятие започва в края на месец септември и продължава 

до края на месец октомври – интервал от време наситен с научни инициативи. През месеца на науката в ТУ-

Варна са проведени 5 научни конференции. Едно от основните мероприятия е организирането на 

традиционната изложба-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна”, на която чрез постери и 

експонати факултетите демонстрират своите научни постижения през отчетния едногодишен период. От 

проектите от „вътрешния” конкурс в изложбата участват завършените след месец октомври предходната 

година. На изложбата се представя и дейността на Студентските клубове, които разработват проекти свързани 

със спецификата на тяхната работа. Към тази традиционна изложба се проявява значителен интерес от страна 

на медиите, потребителите на кадри и институциите, с които си сътрудничим в областта на научната и 

приложната дейност 

Дейността на звената и представянето им на изложбата-конкурс се оценява по утвърдени критерии и се 

класира от специална комисия. При отчитането на резултатите на класираните на първите три места факултети 

се връчват паметни плакети и грамоти, а на факултета първенец и преходната награда: статуетка „Криле на 
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науката”. За 2016г. с тази награда беше удостоен Машинно-технологичен факултет. С грамота се удостоява и 

по един колектив от всеки факултет излъчен за най-високи научни постижения, а с грамота и преходен приз се 

награждава и най-добре представилия се студентски клуб. За 2016г. наградата получи Студентския автоклуб с 

научен ръководител гл. ас. д-р инж. Р. Христов. Постерите от изложбата се поместват в специален албум, който 

се издава всяка година. 

През 2016г. е отбелязана добра публикационна активност на колективите – 225 публикации по 

изпълнените договори. 

Считаме, че тенденцията за увеличаване на публикационната активност с цел разпространение и 

популяризиране на резултатите от нашата научна дейност ще се запази и в бъдеще. 

Ръководството на ТУ-Варна, оценявайки важната роля в цялостната дейност на университета на целево 

предоставените бюджетни средства за присъщата научна дейност, и занапред ще се старае да създава 

необходимите условия за още по-добра организация на работата и контрола за ефективното им използване. 

 

Приложение: Годишен финансов отчет за 2016г. 

 

Зам. ректор ННППД: 

 /доц. д- ринж. Н. Минчев/ 

 


