
ПРОТОКОЛ 
№ 1 

 
На 18.04.2019 г. се проведе заседание на Управителния съвет на Фонд  

“Научни изследвания” при ПУ. 

 
УС НА  ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПРИ ПУ РЕШИ: 

 
1. Приема експертните карти с оценките на рецензентите (Приложение 

1). 
2. Да се обяви допълнително рецензиране на проекти, които са получили 

с над 20 точки разлика от двамата рецензенти. 
3. Бяха избрани суперрецензенти от професионалните направления. 

(Приложение 2). 
4. Отхвърлят се проектите на: 

 проф. д-р Галина Яхубян МУ19-БФ-024 „Експресионен анализ 
на миРНК 31 и изомиРНК 31 в ендометриални проби при здрави 
фертилни жени с цел проучване на фактори за имплантация“  

 доц. д-р Дилян Георгиев МУ19-БФ-018 „Екологично изследване 
на прилепи (Mammalia: Chiroptera) в дъбови континентални гори 
в Североизточна България 

 доц. д-р Генчо Стоицов МУ19-ФМИ-004 „Софтуерни 
иновативни подходи и организация на работата в учебна среда“ 

5. На основание на т. 6.2.2 от Правила за организиране, провеждане и 
отчитане на вътрешни конкурси за научноизследователска дейност в 
Пловдивския университет за 2019 г. съгласно наредба за условията и 
реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на 
средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на 
държавните висши училища научна или художественотворческа 
дейност (дв, бр. 73, 16.09.2016) единодушно се реши, че оценката на 
суперрецензента е окончателна. 

6. Частично приема Правилника за дейността на НПД, като се оставя за 
следващ УС да се доразгледа. 

7. Одобрява за финансиране проектното предложение „Стратегия за 
изграждане на публичен образ на ПУ“ на проф. д-р Велин Станев.  

8. Одобрява работните комисии към проекти „Научни постижения“ с 
ръководител проф. д-р Илия Илиев и „Представителни издания“ с 
ръководител проф. днк Мария Шнитер (Приложение 3). 

9. Смяна на двама ръководители на проектни предложения: от 
Философско-историческия факултет - доц. д-р Елица Димитрова се 
заменя с доц. д-р Тодор Христов; от Филиала в Кърджали - проф. д-р 
Велизар Гочев се заменя с гл. ас. д-р Костадинка Тодорова 

10. Следващо заседание на УС да бъде на 22.04.2019 г. от 09:30 ч. 



 
 
 
Протоколчик: 
                 (Ралица Гърбева)



 


