
Център за Национални и Международни Проекти 
Отчет на дейността 

Март 2016 – Март 2017 г. 
 

Кратка обща информация 
 
Центърът за Национални и Международни Проекти (ЦНМП) е създаден през 2008 г. 
От Септември 2016, ЦНМП е под ръководството на д-р инж. Живко Близнаков. 
Основните дейности на ЦНМП включват: 

 Да следи за отворени проектни линии и информира за това академичната 
общност 

 Организира работни групи за разработване на проекти по текущи програми. 

 Подпомага екипите в подготовката и подаването на проектни предложения. 

 Организира обучения във връзка с предстоящи и текущи финансиращи 
програми. 

 Подпомага екипите на проектите в тяхното управление. 

 Подпомага екипите на проектите при отчитане на проектите пред 
финансиращите фондове. 

 Поддържа информация за подадените и изпълнявани проекти. 
 
 
Изготвяне на стратегия на развитие 
 
Една от основните дейности на ЦНМП за отчетния период 2016-2017 е изготвяне на 
план и стратегия на развитие и прилагането на добре установени практики в 
действие. Планът за развитие на ЦНМП включва следните основни цели и задачи: 
 

1. Събиране на необходима базова информация за ТУ-Варна – Регистър на 
изследователските групи: 
1.1. Създаване на Регистър на Изследователските групи и членове на ТУ-

Варна, по факултети и катедри и събиране на информация за 
Изследователския потенциал (Research Profiles Directory). 

1.2. Събиране на информация за налични ресурси и оборудване, и 
използването им за изследователски цели. 

1.3. Събиране на информация за Изследователските групи, участващи в 
Национални и Европейски научно-изследователски проекти. 

1.4. Събиране на информация относно Научните услуги и технологичноте 
Ноу-хау, които могат да бъдат осигурени от изследователските звена на 
ТУ-Варна 

 
2. Събиране на външна информация за региона на ТУ-Варна: 

2.1. Картотекиране на индустриалния сектор (Индустрия, Малки и Средни 
Предприятия) в широкия регион. Подбор на дейностите на Индустрията 
в съответствие с областите на дейност на Изследователските групи и 
членове на ТУ-Варна. 

2.2. Събиране на информация относно потенциални Национални и 
Международни Изследователски Организации и Институции. 

2.3. Идентифициране и описание на технологичните изисквания и нужди. 
2.4. Идентификация на подходящи инфраструктури за научни изследвания и 

разработки. 
 



3. Събиране и предоставяне на Информация относно възможностите за 
финансиране на научно-изследователските групи: 
3.1. Предоставяне на информация относно потенциални източници и 

възможности за финансиране на научно-изследователски проекти. 
3.2. Информиране относно съответни мероприятия, информационни дни, 

семинари, текущи и предстоящи конкурси за научни предложения (Calls 
for scientific proposals). 

3.3. Подпомагане на цялостния процес и подкрепа на научните екипи в 
подготовката на научно-изследователски проекто-предложения – 
осигуряване на административни и правни документи, разяснение на 
процедури, подготовка на и оценка на проекто-бюджет / часови ставки / 
допустими разходи и др. 

 
4. Предоставяне на Подкрепящи дейности в областта на иновациите: 

4.1. Разработване на механизми за оценка на резултатите от научните 
изследвания, управление на интелектуалната собственост и трансфера 
на технологии. 

4.2. Подкрепа на научните групи при подготовката на патентни приложения 
(консултации, правна помощ, др.). 

 
5. Разпространение на резултатите от научните изследвания по проектите: 

5.1. Дейности по разпространението и популяризирането на резултатите от 
научните изследвания и технологичните услуги. 

5.2. Засилване на контактните действия (networking actions) измежду 
научните групи от ТУ-Варна. 

5.3. Работа в мрежа (networking) със съответните национални и европейски 
организации и засилване на международното сътрудничество. 

 
6. Разработване на успешни практики в областта на предприемачеството и 

трансфер на технологиите: 
6.1. Разработване на механизми за сътрудничество с бизнеса (индустрия и 

Малки и Средни Предприятия) 
6.2. Идентифициране на области от научните изследвания за разработване 

на нови и иновативни продукти. 
 
 
Дейности свързани с изготвянето и подаването на проекто-предложения 
 
Центърът за Национални и Международни Проекти бе главен инициатор в 
подготовката и подаването на Проекто-предложение „Развитие на потенциала на 
докторанти, пост-докторанти, млади учени и специализанти в ТУ-Варна и техния 
принос за устойчив и равноправен, технологичен и научен растеж на съвременното 
общество.“ по програма: „BG05M2OP001-2.009 - ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА 
ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 1”, 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 
Основната цел на проекто-предложението е Развитието на капацитета и мотивиране 
на млади специалисти – докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени 
в научния сектор. Общия брой на докторантите и пост-докторантите залегнал в 
програмата за подпомагане е 65. Общия проекто-бюджет на проекто-предложението 
780,000 лв, с непреки отчисления за ТУ-Варна в рамките на 10%. 
 



Освен националните проекти, Центърът за Национални и Международни Проекти бе 
главно звено участващо в подготовката на Европейски проекто-предложения, в 
които ТУ-Варна беше поканен да участва като партньор. ЦНМП допринесе активно 
за подготовка на научната част от страна на ТУ-Варна, подготовка на проекто-
бюджета, изготвянето на необходимите административни документи за участие и др. 
Два такива проекта са: 

1. DYNAMIC: Towards responsive engineering curricula through europeanisation of 
dual higher education, програма ERASMUS+ KA2, координатор Hochschule 
Wismar, Германия, дата на подаване: 28.07.2017 

2. DUEMY: Design and delivery of university-based entrepreneurship mentorship non-
formal education for youth, програма ERASMUS+ KA2, координатор Ilia State 
University, Грузия, дата на подаване: 08.03.2017 

 
 
Дейности свързани с подпомагане на научни екипи за изготвянето на проекто-
предложения 
 
Центърът за Национални и Международни Проекти участва активно в подкрепата на 
проекто-предложения за създаване на Центрове за Върхови Постижения по конкурс 

BG05M2OP001-1.001 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ 
ПОСТИЖЕНИЯ и създаване на Центрове за Компетентност по конкурс 
BG05M2OP001-1.002 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА 
КОМПЕТЕНТНОСТ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж” 2014-2020 г. 
ЦНМП участва активно в подпомагането на научните екипи от ТУ-Варна, които 
участваха като партньори в проекто-предложение с други университети. Бяха 
проведени множество срещи с научните екипи от ТУ-Варна и бе осигурена 
постоянна подкрепа по време на цялостната подготовка на проекто-предложенията. 
ЦНМП осигури изцяло подкрепа по отношение на разясняване на процедури, 
подпомагане в изготвянето на проекто-бюджета и се погрижи за изготвянето на 
необходимите административни, правни и финансови документи за участие в 
конкурсите на екипите, включващи: 

 Административна информация за ТУ-Варна 

 Декларация по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ 

 Декларация относно съответствие с изискванията на Рамката за държавна 
помощ за научни изследвания, развитие и иновации 

 Декларация, че партньорът не е предприятие в затруднение 

 Декларация за съгласие на партньора за ползване и разпространение на 
обобщените данни по проекта от УО и НСИ 

 Договор за партньорство 

 Учредителен протокол или акт за създаването на организацията партньор 

 Устройствен правилник или друг правилник за дейността, устав или други 
правила, уреждащи осъществяваните от партньора дейности и начина на 
финансирането им 

 Документ, удостоверяващ, че съответната научна организация е вписана в 
Регистъра за научната дейност в Република България поддържан от МОН 

 Годишен финансов отчет на партньора за последната приключила финансова 
година 

 Годишна данъчна декларация с входящ номер от НАП за последната 
приключила финансова година 



 Списък на Патенти и/или заявки за патент, издадени/ регистрирани през 
последните 5 години (2011 – 2015) заедно с копия на съответните документи, 
удостоверяващи тези обстоятелства. 

 Списък на проектите, финансирани по Рамкова програма 7 и Хоризонт 2020 
през последните 5 години, в които участва организацията партньор, заедно с 
Копия на договори. 

 Документи за одобрение на финален/окончателен отчет от институцията 
предоставила финансирането по РП7, Хоризонт 2020 и COST Actions. 

 Списък на стипендиантите „Мария Кюри“, „Хумболт“, „Фулбрайт“ и „Sciex“ за 
изследователи през последните 5 години (2011 – 2015) заедно с Договори за 
финансиране или други документи, удостоверяващи получени стипендии. 

 Справки със зачислените докторанти и пост-докторанти на партньора. 

 Други необходими документи и справки за участието в конкурсите. 
 
ЦНМП участва активно в подкрепата на следните научни екипи от ТУ-Варна, за 
участието им в конкурсите за Центрове за Върхови Постижения и Центрове за 
Компетентност: 

1. Подпомагане на екипите от секция: C11.2. Морска роботика, Л11. Роботика и 
мехатронни технологии (ръководител доц. Никола Николов): и секция C4.4. 
Енергийно ефективен електрически транспорт, Л4. Транспортен инженеринг и 
реинженеринг (ръководител доц. Валентин Гюров) в подготовката на проекто-
предложение в рамките на Център за Върхови Постижения по Мехатроника и 
чисти технологии с Координатор Технически Университет - София. 

2. Подпомагане на екипа от секция: Изследване на подводни шумове и 
вибрации, лаборатория: Интелигентни системи за измерване, изследване и 
контрол (ръководител проф. Росен Василев) в подготовката на проекто-
предложение в рамките на Център за Компетентност „Интелигентни 
мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии” с Координатор 
Технически Университет - Варна. 

3. Подпомагане на екипите от секцията: „Създаване и усъвършенстване на ИКТ 
за иновации в здравеопазването“ (ръководител доц. Тодор Ганчев) и секцията 
„Информационни и компютърни технологии за образователни и игрови  
приложения“ (ръководител доц. Розалина Димова) в подготовката на проекто-
предложение в рамките на Център за Компетентност „Създаване на Център 
по компетентност по Информатика и информационни и комуникационни 
технологии“ с Координатор Русенски университет "Ангел Кънчев". 

4. Подпомагане на екипа от научно-изследователска група „Изкуствен интелект и 
роботизиране на услугите, виртуални асистенти“ (ръководител доц. Христо 
Вълчанов) в подготовката на проекто-предложение в рамките на Център за 
Компетентност за Интелигентни Решения в Креативните и Рекреативните 
Индустрии с Координатор Висше Училище по Мениджмънт - Варна. 

5. Подпомагане на екипа от лабораторията по Компютърни Симулации в 
Медицината (ръководител доц. Кристина Близнакова) за участие в проекто-
предложение в рамките на Изграждане и развитие на Център за Върхови 
Постижения за транслационна и персонализирана медицина за подобряване 
качеството на живота с Координатор Медицински Университет - Варна. 

 
Освен националните проекти по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, Центърът за Национални и Международни Проекти участва 
активно в подготовката на проекто-предложение по програма HORIZON 2020, в 
което ТУ-Варна участва като координатор, представляван от научен екип с 



ръководител доц. Кристина Близнакова, Лаборатория по Компютърни Симулации в 
Медицината. 

 FIMBRIA: Development of Four-dimensional MultI-scale Model of the Female 
BreAst, програма HORIZON2020 ERC grant, координатор ТУ-Варна, дата на 
подаване: 09.02.2017 

 
 
  



Информация за подадени проекти 
 
Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на Образованието и Науката. 
 

Дата на 
подаване 

Код Заглавие на проекто-предложението 
Срок на 
изпъл-
нение 

Конкурс 
Роля на ТУ-

Варна 
Катедра / Отдел Контактно лице Бюджет 

31.08.2016 Н 02/2 
Нови подходи за разпознаване на образи и обекти в 
изображения заснети с летателни апарати 

3 години ФНИ Координатор 
Софтуерни и интернет 
технологии 

Христо Ненов 
ico762001@gmail.com 

120,000 
лв 

31.08.2016 Н 07/19 
Робастно проектиране и надеждност при умора на 
носещата конструкция на фиксирани в открито море 
вятърни турбини – (RELWIND) 

3 години ФНИ Координатор 
Корабостроене, 
корабни машини и 
механизми 

Петър Георгиев 
petar.ge@tu-varna.bg 

120,000 
лв 

31.08.2016 Н 07/20 

Изследване на устойчивостта на електроенергийната 
система и управлението на честотата при 
преобладаващ дял на производство от възобновяема 
енергия 

3 години ФНИ Координатор Електроенергетика 
Юлиан Рангелов 
y.rangelov@tu-varna.bg 

120,000 
лв 

31.08.2016 Н 07/21 
Изследване на методи за оптимизиране на процеси в 
интегрирани енергийни eкосистеми чрез Интернет на 
нещата 

3 години ФНИ Координатор 
Комуникационна 
техника и технологии 

Розалина Димова 
rdim@tu-varna.bg 

120,000 
лв 

31.08.2016 Н 07/22 
Изследване режимите на електропотребление и 
електрогенерация в електроснабдителни системи с 
двупосочен пренос на мощност с динамичен характер 

3 години ФНИ Координатор 
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 

Валентин Гюров 
valentin.giurov@tu-
varna.bg 

120,000 
лв 

31.08.2016 Н 07/24 
Комплексна градска светлинна среда - изследване, 
анализ и методи за оценка 

3 години ФНИ Координатор 
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 

Валентин Гюров 
valentin.giurov@tu-
varna.bg 

120,000 
лв 

31.08.2016 Н 07/43 

Теоретични и експериментални изследвания на 
възмож-ностите на система за мониторинг и 
управление на автономни обекти във виртуална 3D 
среда 

3 години ФНИ Координатор 
Автоматизация на 
производството 

Велко Наумов 
velko.naumov@tu-
varna.bg 

120,000 
лв 

 
  



Информация за подадени проекти 
 
Национални проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 
 

Дата на 
подаване 

Заглавие на проекто-
предложението 

Срок на 
изпъл-
нение 

Конкурс Координатор 
Роля на ТУ-

Варна 
Катедра / Отдел Контактно лице Бюджет 

28.10.2016 

Развитие на потенциала на 
докторанти, пост-докторанти, 
млади учени и специализанти 
в ТУ-Варна и техния принос 
за устойчив и равноправен, 
технологичен и научен 
растеж на съвременното 
общество. 

2 години 

BG05M2OP001-2.009 - 
ПОДКРЕПА ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА 
ДОКТОРАНТИ, 
ПОСТДОКТОРАНТИ, 
СПЕЦИАЛИЗАНТИ И 
МЛАДИ УЧЕНИ - ФАЗА 
1 

ТУ-Варна Координатор 
Център за Национални 
и Международни 
Проекти 

Николай Минчев 
nnminchev@gmail.com 
 
Живко Близнаков 
bliznakov.zhivko@gmail.com 

780,000 
лв 

28.02.2017 
ЦВП по „Мехатроника и чисти 
технологии“ 

6 години 

BG05M2OP001-
ИЗГРАЖДАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА 
ЦЕНТРОВЕ ЗА 
ВЪРХОВИ 
ПОСТИЖЕНИЯ 

ТУ-София Партньор 

Автоматизация на 
производството 
 
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 

Никола Николов 
nn_nikolov@abv.bg 
 
Валентин Гюров 
valentin.giurov@tu-varna.bg 

1,514,647 
лв 

28.02.2017 

Изграждане 
и развитие на Център за 
Върхови Постижения за 
транслационна и 
персонализирана 
медицина за подобряване 
качеството на живота 

6 години 

BG05M2OP001-
ИЗГРАЖДАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА 
ЦЕНТРОВЕ ЗА 
ВЪРХОВИ 
ПОСТИЖЕНИЯ 

МУ-Варна 
Асоцииран 
Партньор 

Софтуерни и интернет 
технологии 

Кристина Близнакова 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

100,000 
лв 

28.02.2017 

Център за компетентност 
"Интелигентни мехатронни, 
eко- и енергоспестяващи 
системи и технологии" 

6 години 

BG05M2OP001-
ИЗГРАЖДАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА 
ЦЕНТРОВЕ ЗА 
КОМПЕТЕНТНОСТ 

ТУ-Габрово Партньор 
Теоретична и 
измервателна 
електротехника 

Ивайло Неделчев 
iynedelchev@abv.bg 

289,000 
лв 

28.02.2017 

Създаване на Център по 
компетентност по 
Информатика и 
информационни и 
комуникационни технологии 

6 години 

BG05M2OP001-
ИЗГРАЖДАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА 
ЦЕНТРОВЕ ЗА 
КОМПЕТЕНТНОСТ 

Русенски 
университет 
"Ангел 
Кънчев" 

Партньор 
Комуникационна 
техника и технологии 

Розалина Димова 
rdim@abv.bg 

3,500,000 
лв 



28.02.2017 

Център за Компетентност за 
Интелигентни Решения в 
Креативните и Рекреативните 
Индустрии 

6 години 

BG05M2OP001-
ИЗГРАЖДАНЕ И 
РАЗВИТИЕ НА 
ЦЕНТРОВЕ ЗА 
КОМПЕТЕНТНОСТ 

Висше 
Училище по 
Мениджмънт 
- Варна 

Партньор 

Компютърни науки и 
технологии 
Софтуерни и интернет 
технологии 

Христо Вълчанов 
hristo@tu-varna.bg 

411,841 
лв 

 
  



Информация за подадени проекти 
 
Международни проекти по програми HORIZON2020, ERASMUS+ и др. 
 

Дата на 
подаване 

Акроним 
Заглавие на проекто-

предложението 

Срок на 
изпъл-
нение 

Програма Координатор 
Роля на 

ТУ-Варна 
Катедра / Отдел Контактно лице Бюджет 

30.08.2016 
VCT-
CMOS 

Virtual clinical trial of variable-
resolution, low-noise CMOS active-pixel 
sensor for low-dose breast 
tomosynthesis 

3 
години 

NIH USA 
University of 
Michigan - USA 

Associated 
partner 

Софтуерни и 
Интернет 
Технологии 

Kristina Bliznakova 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

67,500 
$ 

09.01.2017 ImaginEU 
European Training Network on Breast 
Imaging and Analysis 

3 
години 

H2020 
University of 
Girona - Spain 

Associated 
partner 

Софтуерни и 
Интернет 
Технологии 

Kristina Bliznakova 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

20,000 
€ 

09.02.2017 FIMBRiA 
Development of Four-dimensional MultI-
scale Model of the Female BreAst 

5 
години 

H2020 
Technical 
University of 
Varna - Bulgaria 

Coordinator 
Софтуерни и 
Интернет 
Технологии 

Kristina Bliznakova 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

1,560,200 
€ 

28.02.2017 DYNAMIC 
Towards responsive engineering 
curricula through europeanisation of 
dual higher education 

3 
години 

ERASMUS+ 
Hochschule 
Wismar - 
Germany 

Partner 
Корабостроене, 
корабни машини 
и механизми 

Nikolay Minchev 
nnminchev@gmail.com 

59,224 
€ 

08.03.2017 DUEMY 
Design and delivery of university-based 
entrepreneurship mentorship non-
formal education for youth 

3 
години 

ERASMUS+ 
Ilia State 
University - 
Georgia 

Partner 

Център за 
Национални и 
Международни 
Проекти 

Zhivko Bliznakov 
bliznakov.zhivko@gmail.com 

78,500 
€ 

10.03.2017 ECHOS 
Scalable technological support to eco-
acoustic monitoring 

4 
години 

H2020 
ZFMK - 
Germany 

Partner 
Компютърни 
науки и 
технологии 

Todor Ganchev 
tganchev@tu-varna.bg 

378,651 
€ 

29.03.2017 FARM 
Fostering Adult Education Towards 
Rural Development and Land 
Management 

2 
години 

ERASMUS+ 
Goce Delcev 
University in Stip 
- FYROM 

Partner Растениевъдство 
Dragomir Plamenov 
dplamenov@tu-varna.bg 

  

29.03.2017 InoWin 
Integrating Innovations With Adult 
Education For Sustainable Wineries 

2 
години 

ERASMUS+ 
Goce Delcev 
University in Stip 
- FYROM 

Partner Растениевъдство 
Dragomir Plamenov 
dplamenov@tu-varna.bg 

  

 
  



Информация за текущи проекти в процес на изпълнение или проекти приключили в периода на отчетност 
 
Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на Образованието и Науката. 
 

Дата на 
подаване 

Код Заглавие на проекто-предложението 
Срок на 
изпъл-
нение 

Програма Координатор 
Роля на ТУ-

Варна 
Катедра Контактно лице Бюджет 

31.08.2016 Н 07/20 

Изследване на устойчивостта на 
електроенергийната система и управлението на 
честотата при преобладаващ дял на 
производство от възобновяема енергия 

3 
години 

ФНИ ТУ-Варна Координатор Електроенергетика 
Юлиан Рангелов 
y.rangelov@tu-
varna.bg 

120,000 
лв 

07.09.2016 Н 07/73 
Моделно базирано проектиране на силови 
електронни устройства с гарантирани показатели 

2 
години 

ФНИ ТУ-София Партньор 
Електронна 
техника и 
микроелектроника 

Венцислав 
Вълчев 
venci.valchev@tu-
varna.bg 

40,000 
лв 

 
Международни проекти по програми FP7, HORIZON2020 и др. 
 

Период Акроним Title 
Срок на 
изпъл-
нение 

Програма Координатор 
Роля на ТУ-

Варна 
Катедра Контактно лице Бюджет 

2012 -
2016 

PHASETOMO 
Development of a three-dimensional 
Reconstruction Algorithm for Phase 
Contrast Breast Tomosynthesis 

4 
години 

FP7 
Technical University 
of Varna - Bulgaria 

Координатор 
Електронна 
техника и 
микроелектроника 

Kristina Bliznakova 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

100,000 
€ 

2013 -
2016 

EUTEMPE-
RX 

European Training and Education 
for Medical Physics Experts in 
Radiology 

3 
години 

FP7 
Katholieke University 
of Leuven - Belgium 

Партньор 
Електронна 
техника и 
микроелектроника 

Ivan Buliev 
buliev@tu-varna.bg 

122,056 
€ 

2013 -
2017 

BME-ENA 
Biomedical Engineering Education 
Tempus Initiative in the Eastern 
Neighbouring Area 

3.5 
години 

TEMPUS 
IV 

University of Patras - 
Greece 

Партньор 
Електронна 
техника и 
микроелектроника 

Ivan Buliev 
buliev@tu-varna.bg 

47,204 
€ 

2016 -
2017 

FRESH 
Find Researchers Everywhere and 
Share 

2 
години 

H2020 
Zentyr za Izsledvane I 
Analizi - Bulgaria 

Партньор 
Механика и 
машинни елементи 

Христо Христов 
hristo.hristov@tu-
varna.bg 

8,550 
€ 

2016 -
2018 

MAXIMA 
Three dimensional breast cancer 
models for X-ray Imaging research 

3 
години 

H2020 
Technical University 
of Varna - Bulgaria 

Координатор 
Софтуерни и 
Интернет 
Технологии 

Kristina Bliznakova 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

511,150 
€ 

 



Информация за проекти в процес на изпълнение или проекти приключили в 
периода на отчетност 
 
Обща стойност на привлечените средства за отчетния период. 

Проект / Програма Сума, лв 

Фонд Научни Изследвания 30,000.00 

Оперативна Програма "Развитие на Човешките Ресурси" 545,965.00 

PHASETOMO - FP7 29,337.45 

EUTEMPE-RX - FP7 27,966.57 

FRESH - HORIZON 2020 16,722.85 

Дарения за Научно-Изследователска Дейност 10,869.00 

Общо 660,860.87 

 
 
Разработка и обновяване на уеб-страницата на ЦНМП. 
 
В процес на разработка е нова интернет страница на Центъра за Национални и 
Международни Проекти. Тя е базирана на последната версия на Системата за 
Управление на Съдържанието - Joomla 3.6 и ще използва шаблоните на Технически 
Университет - Варна. Предвижда се интернет страницата да има съвременен вид, 
като представянето на съдържанието да включва мултимедийни и интерактивни 
приложения. 
 
Съдържанието на интернет страницата ще включва: 

1. Общи секции, даващи информация за: Целите и задачите на ЦНМП, неговият 

екип и нормативната база от която се ръководи; Предстоящи събития – 

пресконференции, семинари и обучения свързани с работата на Центъра; 

Информация за текущи и приключили проекти на научни екипи от ТУ-Варна.  

2. Специализирани секции, предоставящи информация за: Предстоящи и 

отворени конкурси по програми, представляващи интерес за академичната 

общност на ТУ-Варна; Общи и специализирани насоки за подготвяне на 

проектни предложения; Добри практики при изготвянето на проектни 

предложения и тяхното изпълнение; Файлове-шаблони за подготовка на 

различни нормативни документи, свързани с изпълнението на проектите. 

Предвижда се достъпа до съдържанието на някой от специализираните 

секции да бъде регулиран чрез регистрация и да бъде възможен само за 

членове на академичния състав на ТУ-Варна.   

3. Архив, включващ съдържание от предходните секции с редуцирана 

актуалност. 

Планира се първоначалната изпитателна версия на интернет страницата да бъде 
публикувана към края на месец Март 2017. 

 
 
Други дейности на ЦНМП 
 
За периода на отчетност от Септември 2016 до настоящем, Центърът за 
Национални и Международни Проекти е провел множество срещи с членовете на 
Научната и Академична общност на ТУ-Варна, с цел подкрепа на научните екипи при 
подготовката на проекто-предложения и участие в Национални и Европейски 



конкурси по проекти. Извън територията на ТУ-Варна, ЦНМП е взел участие в 
множество работни срещи с партньори от региона (Медицински Университет - 
Варна, Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" – Варна, Институт по 
Океанология - БАН, Център по хидро- и аеродинамика Варна към ИМСТЦХА – БАН, 
Община Варна, Областна Администрация – Варна и др.) и страната (Технически 
Университет – София, Технически Университет – Габрово и др.) относно дискусии, 
изготвяне и съвместно участие в конкурси по национални проекти. Също така, ЦНМП 
е участвал активно в редица други съответни мероприятия, информационни дни, 
семинари, работни срещи и др., свързани с дейността на ТУ-Варна и участието на 
университета в конкурси за научни предложения на Национално и Европейско ниво. 

 
 
 


