
Център за Национални и Международни Проекти 
Отчет на дейността 

Март 2017 – Март 2018 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. 

 

 

Отворени процедури от интерес за ТУ-Варна през изминалия отчетен период на 

Национално и Международно ниво 
 

ЦНМП следи отблизо за отворени процедури на Национално и Международно ниво, 

които представляват потенциален интерес за научните екипи и звена от ТУ-Варна за 

участие в проекто-предложения, като партньор или координатор. 

 

На Национално ниво някои от най-значимите конкурси - процедури, които 

представляваха интерес за участие в проекто-предложения за изминалия отчетен 

период са: 

 В рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г: 

o Процедура за създаване на Центрове за Върхови Постижения по конкурс 

BG05M2OP001-1.001 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА 

ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ 

o Процедура за създаване на Центрове за Компетентност по конкурс 

BG05M2OP001-1.002 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

o Предстояща процедура за създаване на Регионални Научни Центрове по 

конкурс BG05M2OP001-1.003 - ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

РЕГИОНАЛНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ 
 

 В рамките на Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност ” 2014-

2020 г: 

o Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на 

продуктови и производствени иновации“  



 

 В рамките на Фонд „Научни Изследвания”: 

o Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 год. 

o Конкурс за финансиране на научни изследвания за млади учени – 2017 

год. 

 

На Международно ниво някои от най-значимите конкурси - процедури, които 

представляваха интерес за участие в проекто-предложения за изминалия отчетен 

период са: 
 

 В рамките на програма HORIZON 2020: 

o Тематична област: Excellent Science 

 Future and Emerging Technologies (FET) 

 European Research Council (ERC) 

 Marie-Sklodowska-Curie Actions 

 Research Infrastructures 
 

o Тематична област: Industrial Leadership 

 Information and Communication Technologies 

 Nanotechnologies 

 Advanced materials 

 Biotechnology 

 Advanced manufacturing and processing 
 

o Тематична област: Spreading excellence and widening participation 
 

o Тематична област: Science with and for Society 
 

o Тематична област: Euratom Research and Training Programme 

 

 В рамките на програма ERASMUS+: 

o Ключова дейност 2: Cooperation for innovation and the exchange of good 

practices 

 Capacity Building in the Field of Youth 2018 

 Knowledge Alliances 2018 

 Sector Skills Alliances 2018 

 Capacity Building in the Field of Higher Education 2018 
 

o Ключова дейност 3: Support for policy reform 

 European Policy Experimentations 

 Joint Qualifications in Vocational Education and Training 

 

 В рамките на Черноморската програма „Black Sea Network“: 

o Тематични области на сътрудничество: 

 Sustainable development 

 Networking on Innovation and Knowledge Transfer 

 Energy Security and Renewable Energy Sources 

 Advanced and Multifunctional Materials 

 Networking and High Performance Computing 

 E-health & Telemedicine 

 Social and cultural cohesion in the Black Sea Region 



Дейности свързани с подпомагане на научни екипи за изготвянето на проекто-

предложения и реализирането на одобрени проекти 

 

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, както и в подготовката на необходимите документи за изготвяне 

и сключване на договори с одобрените проекто-предложения за започване и 

реализирането на следните 3 проекта: 

 BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти 

технологии", с координатор ТУ-София. 

 BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни 

мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", с координатор ТУ-

Габрово. 

 BG05M2OP001-1.002-0008 Център за компетентност за интелигентни решения 

в креативните и рекреативните индустрии (ИНКРЕА), с координатор Висше 

Училище по Мениджмънт, Варна. 

 

Относно Международните проекти Центърът за Национални и Международни 

Проекти осигури необходимите документи и осъществи нужните процедури по 

изготвянето и сключване на договора за финансиране на проект: 

 DYNAMIC - Towards responsive engineering curricula through Europeanisation of 

dual higher education, Project No: 588378-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-KA, (Към 

адаптивни инженерни учебни програми чрез Европеизация на двойната форма 

на обучение във висшето образование), с координатор Hochschule Wismar 

(Университета на Висмар). В проект DYNAMIC ТУ-Варна участва като партньор 

и Центърът за Национални и Международни Проекти взе активно участие на 

първата насрочена среща по проекта, а също така и подкрепя активно 

административното и финансово управление на проекта. 

 

ЦНМП участва активно в подпомагането на научните екипи от ТУ-Варна, които 

участваха като партньори в проекто-предложение с други университети или участват 

като партньори във вече одобрени проекти с други университети, или изпълняват 

проекти на територията на ТУ-Варна като водеща организация – координатор. Бяха 

проведени множество срещи с научните екипи от ТУ-Варна и бе осигурена постоянна 

подкрепа по време на цялостната подготовка  и осъществяване на проектите. 

 

ЦНМП поддържа тясна комуникация и участва активно в подкрепата на следните 

научни екипи от ТУ-Варна, за участието им в конкурси или вече одобрени проекти: 

 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 одобрен проект за 



създаване на Център за Върхови Постижения по Мехатроника и чисти 

технологии с Координатор Технически Университет - София. 

 Подпомагане на екипа от секция: Изследване на подводни шумове и вибрации, 

лаборатория: Интелигентни системи за измерване, изследване и контрол 

(ръководител проф. Росен Василев) в одобрен проект за създаване на Център 

за Компетентност „Интелигентни мехатронни, еко и енергоспестяващи системи 

и технологии” с Координатор Технически Университет - Варна. 

 Подпомагане на екипа от научно-изследователска група „Изкуствен интелект и 

роботизиране на услугите, виртуални асистенти“ (ръководител доц. Христо 

Вълчанов) в одобрен проект за създаване на Център за Компетентност за 

Интелигентни Решения в Креативните и Рекреативните Индустрии с 

Координатор Висше Училище по Мениджмънт - Варна. 

 

Освен националните проекти по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” и Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност”,  

Центърът за Национални и Международни Проекти участва активно в подготовката на 

проекто-предложения и по Европейски програми HORIZON 2020, ERASMUS+: 

 Подпомагане на научен екип с ръководител доц. Кристина Близнакова, 

Лаборатория по Компютърни Симулации в Медицината за участие като 

партньор в проекто-предложение: ESTEEM: Emerging Screening TEchniquEs and 

innovative Methods for breast cancer, HORIZON2020, H2020-MSCA-ITN-2018, 

координатор Университет на Джирона, Испания 

 Подпомагане на научен екип с ръководител доц. Тодор Ганчев, от Катедра 

„Компютърни Науки и Технологии за участие в проекто-предложение: Advanced 

Technological Support for Improved Management of Conflicts between Cetaceans 

and Fisheries, EASME/EMFF/2017/1.2.1.12-S1 

 Подпомагане на научни екипи с ръководители доц. Миглена Друмева и доц. 

Драгомир Пламенов, от Катедра „Растениевъдство“ за участие в три проекто-

предложения в рамките на програма ERASMUS+: 

o AGRIBASE II: Internationalization and Modernization in Agriculture Higher 

Education: Boosting Advanced Skills For Academic Newcomers 

o CAPASITE: Capacity Building on Land and Water Management Under 

Climate Change Using Spatial Information Technologies 

o AGRILINGUA: Boosting Linguistic Skills in Agriculture 

 Подпомагане на научен екип с ръководители доц. Бохос Апрахамян, от Катедра 

„Електротехника и електротехнологии“ за участие в проекто-предложение: 

Safe2Sea: High standards training in maritime education in the digital age and 

workforce development to build competitive seafarers and create taskforce 

communities of good practice at sea, в рамките на програма ERASMUS+ 

 

ЦНМП осигурява изцяло подкрепа по отношение на разясняване на процедури, 

подпомагане в изготвянето на проекто-бюджети, и 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 

 Декларация за нередности 

 Декларация относно статута по Закона за данък върху добавената стойност 

 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 

 Удостоверение от Община Варна за липса на задължения 

 Удостоверение от Столична Община за липса на задължения 

 Удостоверение от Главна Инспекция по Труда за липса на нарушения 

 Финансова идентификационна форма на ТУ-Варна 

 Справки със зачислените докторанти, пост-докторанти и изследователи на ТУ-

Варна. 

 Други необходими документи и справки за участието в конкурсите. 

 

 

 

  



Информация за подадени Национални 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 

27.07.2017 Н17/45 
Иновативни технологии за откриване на туморни 
образувания чрез фазово-контрастна образна диагностика 

3 години ФНИ Координатор 
Софтуерни и интернет 
технологии 

Кристина Близнакова 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

120,000 
BGN 

27.07.2017 Н17/42 
Изследване възможностите за технологична подкрепа при 
определяне на емоционални и стресови състояния 

3 години ФНИ Координатор 
Компютърни науки и 
технологии 

Тодор Ганчев 
tganchev@hotmail.com 

120,000 
BGN 

27.07.2017 Н16/25 
Сравнително пилотно проучване на почвени химични, 
микробиологични и ензимни показатели при наторяване с 
различни варианти от торови продукти 

3 години ФНИ Координатор Електроенергетика 
Драгомир Пламенов 
dplamenov@abv.bg 

120,000 
BGN 

27.07.2017 Н14/18 
Изследване на възможностите за овладяване и 
преобразуване на смога в урбанизирани райони 

3 години ФНИ Координатор 
Корабоводене и 
управление на 
транспорта 

Татяна Жекова 
tatianazhekova@gmail.co
m 

120,000 
BGN 

27.07.2017 Н17/43 
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 
BGN 

27.07.2017 Н17/44 
Комплексна градска светлинна среда - изследване, анализ 
и методи за оценка 

3 години ФНИ Координатор 
Електроснабдяване и 
електрообзавеждане 

Цена Мурзова 
murzova@tu-varna.bg 

120,000 
BGN 

27.07.2017 Н17/47 
Изследване режимите на електропотребление и 
електрогенерация в електроснабдителни системи с 
двупосочен пренос на мощност с динамичен характер 

3 години ФНИ Координатор 
Автоматизация на 
производството 

Никола Николов 
nn_nikolov@abv.bg 

120,000 
BGN 

27.07.2017 Н17/41 
Експериментална проверка на универсална зависимост за 
пресмятане на собствените честоти на напречните 
трептения на греди 

3 години ФНИ Координатор 
Механика и машинни 
елементи 

Виктор Чириков 
chirikov@tu-varna.bg 

120,000 
BGN 

27.07.2017 Н17/46 
Изследване влиянието на алтернативни горива от 
възобновяеми енергийни източници върху въглеродните 
емисии излъчвани от двигателите с вътрешно горене 

3 години ФНИ Координатор 
Транспортна техника и 
технологии 

Здравко Иванов 
zdravko.ivanov@tu-
varna.bg 

120,000 
BGN 

27.07.2017 М17/6 
Изследване, проектиране и създаване на система за 
контрол на динамометричен стенд 

3 години ФНИ Координатор 
Транспортна техника и 
технологии 

Радостин Димитров 
r_dimitrov@tu-varna.bg 

20,000 
BGN 

 
  



Информация за подадени Национални проекти 
 
Национални проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 
 

Дата на 
подаване 

Заглавие на проекто-предложението 
Срок на 
изпъл-
нение 

Конкурс Координатор 
Роля на 

ТУ-Варна 
Катедра / Отдел Бюджет 

27.09.2017 

Разработване на нови методи и технологии за производство, 
реализирани като самостоятелен мехатронен продукт или 
вграждани като част от мехатронен агрегат с цел подобряване на 
ефективността, качеството и екологичността на производството. 

2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

ЕКОБИОТЕХПР
ОДУКТ ООД 

Партньор 
Автоматизация на 
производството 

79,200 
BGN 

27.09.2017 

Иновативна WEB БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА (SMART HUBS) ЗА 
ДИСТАНЦИОНЕН МОНИТОРИНГ И ИНТЕЛИГЕНТНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОВК (ОТОПЛЕНИЕ 
ВЕНТИЛАЦИЯ КЛИМАТИЗАЦИЯ) И БГВ (БИТОВА ГОРЕЩА 
ВОДА) ОТ "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД 

2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

ЕЛДОМИНВЕСТ
" ООД 

Партньор 

 
Електроснабдяване 
и 
електрообзавеждан
е 

135,000 
BGN 

27.09.2017 
Провеждане на индустриални научни изследвания за 
разработване на двоен изваждащ верижен транспортьор 

2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

“ЕЛИКА 
ЕЛЕВАТОР” 
ООД 

Партньор 
Транспортна 
техника и 
технологии 

65,039 
BGN 

27.09.2017 Разработване на приложение за здравословен начин на живот 2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

E motive Bg Ltd Партньор 
Софтуерни и 
интернет 
технологии 

45,000 
BGN 

27.09.2017 

Провеждане на научни индустриални изследвания за 
разработване на иновативен дизайн на специализиран кораб за 
контрол и проверка чистотата на околната среда в териториални 
води и отстраняване на екологични замърсявания 

2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

ИХБ Шипдизайн 
АД 

Партньор 

Корабоводене, 
управление на 
транспорта и 
опазване чистотата 
на водните пътища 

51,600 
BGN 

27.09.2017 Разработване на приложение за автоматични преводи 2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

Митра 
Транслейшънс 
ООД 

Партньор Департамент МФЕО   

27.09.2017 
Разработване на компютърно приложение с образователен 
характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална 
реалност 

2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

МОС КОНСУЛТ 
ООД 

Партньор 
Механика и 
машинни елементи 

70,839 
BGN 

27.09.2017 
Разработване на прототип на Електромагнитен генератор на 
топлинна енергия 

2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

П И Н КОНСУЛТ 
ЕООД 

Партньор Топлотехника 
42,000 

BGN 

27.09.2017 
Разработване на иновативна онлайн платформа за 
диагностициране на гръбначни заболявания базирана на 
съвременни инструменти за машинно обучение 

2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

СМАРТ СОФТ 
ООД 

Партньор 
Компютърни науки и 
технологии 

50,200 
BGN 

27.09.2017 
Разработване на иновативно приложение за интелигентни 
решения 

2 години 
BG16RFOP002-1.005 
„Разработване на продуктови 
и производствени иновации“ 

„СМАРТПРО” 
ООД 

Партньор 
Софтуерни и 
интернет 
технологии 

48,000 
BGN 

  



Информация за подадени Международни 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 

31.05.2017 HYGEEA 
Hazard early warning system (tool) for 
strengthened cross-border monitoring 
capacity 

2 години BSUN 
Ovidius University from 
Constanța - Romania 

Партньор 
Корабостроене, 
корабни машини и 
механизми 

Nikolay Minchev 
nnminchev@gmail.com 

31.05.2017 InnoRAS 

Introduction of innovative technologies for in 
situ sustainable mariculture of sturgeons in 
Black Sea costal areas using Recirculating 
Aquaculture Systems (InnoRAS) 

2 години BSUN 

Association Cluster 
MEDGreen for 
Promoting 
Businesses Specialized 
in Ecotechnologies and 
Alternative Energy 
Sources 

Партньор 
Корабостроене, 
корабни машини и 
механизми 

Nikolay Minchev 
nnminchev@gmail.com 

31.05.2017 HEATON 

Improving the Performance of Local District 
Heating Networks in 
Southeastern Europe within Comprehensive 
Building Renovation Models 

2 години H2020 VEOLIA Партньор 
Корабостроене, 
корабни машини и 
механизми 

Nikolay Minchev 
nnminchev@gmail.com 

17.01.2018 ESTEEM 
Emerging Screening TEchniquEs and 
innovative Methods for breast cancer  

4 години H2020 
University of Girona - 
Spain 

Партньор 
Софтуерни и 
Интернет Технологии 

Kristina Bliznakova 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

19.02.2018 AGRIBASE II 
Internationalization and Modernization in 
Agriculture Higher Education: Boosting 
Advanced Skills For Academic Newcomers 

2 години ERASMUS+ 
Universidad Politécnica 
de Cartagena - Spain 

Партньор Растениевъдство 
Miglena Drumeva 
m_drumeva@abv.bg 

19.02.2018 CAPASITE 
Capacity Building on Land and Water 
Management Under Climate Change Using 
Spatial Information Technologies 

2 години ERASMUS+ 
Çukurova University - 
Turkey 

Партньор Растениевъдство 
Miglena Drumeva 
m_drumeva@abv.bg 

19.02.2018 AGRILINGUA Boosting Linguistic Skills in Agriculture 2 години ERASMUS+ ILIRIA College - Kosovo Партньор Растениевъдство 
Miglena Drumeva 
m_drumeva@abv.bg 

21.03.2018 Safe2Sea 

High standards training in maritime 
education in the digital age, and workforce 
development to build competitive seafarers 
and create taskforce communities of good 
practice at sea 

2 години ERASMUS+ 
Costanta Maritime 
University - Romania 

Партньор 
Електротехника и 
електротехнологии 

Bohos Aprahamyan 
bohos@abv.bg 

21.03.2018 SO Save Our Maths 2 години ERASMUS+ 
Babaeski İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü - Turkey 

Партньор 
Механика и машинни 
елементи 

  

21.03.2018 STEM4VET STEM Practices at Vocational High Schools 2 години ERASMUS+ 
Tavşanlı İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü - Turkey 

Партньор 
Механика и машинни 
елементи 

  

  



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

Период Код Заглавие на проекто-предложението 
Срок на 
изпъл-
нение 

Програма Координатор 
Роля на ТУ-

Варна 
Катедра Контактно лице Бюджет 

2016 -2019 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 

2016 -2018 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 

2017 -2020 Н 17/45 

Иновативни технологии за откриване на туморни 
образувания чрез фазово-контрастна образна 
диагностика 
 

3 
години 

ФНИ ТУ-Варна Координатор 
Софтуерни и 
Интернет 
Технологии 

Кристина Близнакова 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

120,000 
лв 

 
  



Международни проекти по програми FP7, HORIZON 2020, TEMPUS IV, ERASMUS+ и др. 
 

Период Акроним Title 
Срок на 
изпъл-
нение 

Програма Координатор 
Роля на ТУ-

Варна 
Катедра Контактно лице Бюджет 

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 

Иван Булиев 
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 
€ 

2015 -
2017 

AGRIBASE 
Boosting Adult System Education In 
Agriculture - AGRI BASE 

3 
години 

ERASMUS+ 
Universidad 
Politécnica de 
Cartagena 

Партньор Растениевъдство 
Драгомир Пламенов 
dplamenov@abv.bg 

14,089 
€ 

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 

Кристина Близнакова 
kristina.bliznakova@tu-
varna.bg 

511,150 
€ 

2017 -
2020 

DYNAMIC 
Towards responsive engineering 
curricula through Europeanisation of 
dual higher education 

3 
години 

ERASMUS+ Hochschule Wismar Партньор 
Корабостроене, 
корабни машини и 
механизми 

Галина Илиева 
galinaili@yahoo.com 

59,224 
€ 

 



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 100 000 

Оперативна Програма "Развитие на Човешките Ресурси" 809 662 

BME-ENA – TEMPUS IV 6 109 

DYNAMIC – ERASMUS+ 34 750 

MAXIMA – HORIZON 2020 488 004 

FRESH – HORIZON 2020 4 504 

Дарения за Научно-Изследователска Дейност 4 400 

Общо 1 447 429 

 
 
 
Други дейности на ЦНМП 
 
За периода на отчетност, Центърът за Национални и Международни Проекти е провел 

множество срещи с членовете на Научната и Академична общност на ТУ-Варна 

(срещи - обучения със студенти, докторанти, пост-докторанти, информационни срещи 

по факултети или отделни катедри), 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, Висше Училище по Мениджмънт – 

Варна, Община Варна, Областна Администрация – Варна, InnoSmartVarna DIH, 

Черноморски Клъстер 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. 
 

Към настоящия момент Центърът за Национални и Международни Проекти провежда 
дискусия - обсъждане с академичната общност на ТУ-Варна за участие на 
Университета като водеща институция в Конкурса за Изграждане на Регионални 
Научни Центрове (РНЦ) по Оперативна Програма “Наука и Образование за 
Интелигентен Растеж“, който се очаква да бъде обявен през Юни 2018. 


