
Области на научни изследвания:
-Нисковъглеродна мобилност;
-Интелигентни системи в автомобилния транспорт (ИТС);
-Системи за управление в транспорта и логистиката;
-Системи за безопасност.
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Индустрия 4.0

 Първа ИНДУСТРИАЛНА Революция  (Механизация, водна енергия, парната машина)
 Втора ИНДУСТРИАЛНА Революция (Масово производство, поточната линия, електричество); 
 Третата ИНФОРМАЦИОННА, ЦИФРОВА РЕВОЛЮЦИЯ (компютри и автоматизация); 
 ИНДУСТРИЯ 4.0 (Ключови стават достиженията в областта на роботизацията и изкуствения 

интелект. Типична тенденция е навлизането на облачно базираните технологии -Cloud Computing), 
кибер-физичните системи, компютърните мрежи, притежаващи електронни устройства за 
взаимодействие помежду си и с външната среда-The Internet of  Things. Модулно структурирани 
кибер-физични системи следят процеси, създават виртуални копия на физическия свят 
комуникират и сътрудничат помежду си и с хората в реално време).

Индустрия 5.0: Колаборация между роботите и хората –КОБОТИ, които 
делят едно и също работно място с човека.





ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ В ТРАНСПОРТА ЗА:

Чиста околна среда;
Декарбонизация;
Ефективна цифровизация.

Трансформиране чрез интелигентна мобилност! 
Бъдеще, в което транспортът е:

- по-безопасен;
- по-зелен;
- по-интелигентен.





СЪЗДАВАНЕ 

НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПАРК



СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРПУС/КОМПЛЕКС

Блок А – ФОАЙЕ на 2 ет. - 365 м2

Блок Б - 2 ет. 39х20 = 1560 м2

 6 -7  интердисциплинарни 

Лаборатории х 180 – 220 м2

 Презентационна зала

Блок В - 2 ет. 24х20 =  960м2

Учебен корпус на ФОЗЗГ 

с лаборатории, учебни зали и кабинети

ЗП = 1525 м2,    РЗП = 2885 м2



УНИВЕРСИТЕТСКИ
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

ЛАБОРАТОРИЯ: Нисковъглеродна 
мобилност и интелигентни системи 
в транспорта 



-2010 и 2017 г.  разработени ключови дисертация за: 

Оптимизация на градската логистика и приложение на на интелигентни системи при 
управление на градската логистика; Технологии и оптимизация на градския пътнически 
транспорт и таксиметровите превози; Безопасност на автомобилното движение; 
Техническо състояние и надеждност на автомобилите

Автори и конкретни теми на дисертациите:

Топчу Дж. Оптимизиране на доставката на товарите в съвременния град
Белоев И. Разработване и изследване на модулна система за комбинирано енергоснабдяване и мониторинг 
на вредни емисии на автомобилния транспорт

Стоянов П. Изследване ефективността на градския пътнически транспорт в условията на средно голям град
Митева Д. Комплексна оценка на нивото на качеството на транспортната услуга при таксиметровите превози
Грозев Д. Ефективност в системата за градски таксиметрови превози

Костадинов Св. Изследване на параметри на маневрата изпреварване на автомобили
Станков В. Изследване безопасността на железопътните прелези в участъка Пловдив – Карлово

Милчев М. Изследване и подобряване експлоатационните показатели на надеждността на автомобилите
Балбузанов Т. Изследване възможността за определяне на техническото състояние на дизеловата горивна 
уредба
Савев Е. Изследване и подобряване диагностирането на дизелови двигатели с електронно управление на 
горивоподаването

В ОСНОВАТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ  НИСКОВЪГЛЕРОДНА МОБИЛ-

НОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА  СА ДОСЕГАШНИТЕ НИ ПОСТИЖЕНИЯ



-2007-2010 г. изпълнен международен проект за използването на 
електрически и/или хибридни автомобили в градската логистика

В ОСНОВАТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ  НИСКОВЪГЛЕРОДНА МОБИЛ-

НОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА  СА ДОСЕГАШНИТЕ НИ ПОСТИЖЕНИЯ



-2015 г. първа доставка на писмо с дрон в Русе-демострационен проект на 
Русенски университет 

В ОСНОВАТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ЛАБОРАТОРИЯ  НИСКОВЪГЛЕРОДНА МОБИЛ-

НОСТ И ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ В ТРАНСПОРТА  СА ДОСЕГАШНИТЕ НИ ПОСТИЖЕНИЯ



ПОСТИЖЕНИЯ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА

Клуб 

Автомобилист

2014 г. дебют на отбор на Русенски университет в състезанието Shell Eco-

marathon, категория „прототипи“, задвижван с електрическа батерия, отборът се 
класира в Топ 10 в своята категория. Отборът участва ежегодно вече 6 години.



ПОСТИЖЕНИЯ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА

Клуб HydRu

През 2017 г. Русенският университет добави нов отбор в състезанието 
Shell Eco-marathon, който се състезава в категория „градски тип“ 
задвижван от водородна горивна клетка. Отборът спечели награда за 
най-добър дизайн на автомобила в предварителния кръг на 
състезанието Shell Eco-marathon Challenger Event в Турция. Отборът 
вече има три ежегодни участия в състезанието.



ПОСТИЖЕНИЯ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА

Русенски университет-партньор

Община Русе-асоцииран партньор

През 2018 г. включване на Русенския университет в Националната програма за нисковъглеродни енергия за 
транспорта и бита.



ПОСТИЖЕНИЯ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА

С участието на Русенския университет по 
проект „Чист достъп в транграничната зона 
Силистра – Кълъраш» е разработен и изграден 
КАТАМАРАН, задвижван със слънчеви панели

ПО НАЦИОНАНАТА ПРОГРАМА КОРАБЪТ Е
ИЗБРАН ДА БЪДЕ ПРЕУСТРОЕН ЗА
ЗАДВИЖВАНЕ С ВОДОРОД

(КООРДИНАТОР НА ЗАДАЧАТА Е ЕКИПА НА
РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ)



ПОСТИЖЕНИЯ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА

Проект, финансиран от Националния Фонд „Научни изследвания”. Период: 2018-2021

Основна цел: Оптимизация на 
трансгранични мултимодални 
превози, чрез използване на 
интелигентни системи за 
управление с включен воден 
транспорт.



Основни задачи

1.Надграждане на вече постигнати научни резултати.

2.Изграждане на силен екип от изследователи, докторанти и студенти, включително за интердисциплинарни и 
кросдисциплинарнарни изследвания.

3. Осигуряване на модерно оборудване и стремеж към изграждане на уникална за страната  научна 
инфраструктура

4.Интернационализиране на резултатите от изследванията.

5.Развитие на изградени и създаване на партньорства с други национални и международни ВУ и научни 
организации.



Компетенции на екипа

1.В област на ВО Технически науки

2.В област на ВО Математика и информатика

3.В област Педагогика

Област 5. Технически науки
-Транспорт корабоплаване и авиация
-Машинно инженерство
-Електротехника, електроника, автоматика
-Компютърна и комуникационна техника
-Общо инженерство
-Материали и материалознание

Област 4. Математика и информатика
-Математика
-Информатика

Област 1. Педагогика
-Педагогика по…

Състав
22 хабилитирани преподаватели
14 нехабилитирани
8 докторанти
10 студенти



Планирани научни разработки
1. Изследване и моделиране изграждането на ефективни системи за устойчиви транспортни вериги и мрежи в 
градовете за доставка на стоки и услуги (за градската логистика), (2020-2023);

Очаквани научни резултати: Принос към теорията за устойчиво развитие на градовете.

2. Изследвания в областта на личната мобилност в градовете и определяне на възможните ефективни пътища за 
нейната трансформация с транспортна услуга(2020-2023). Ефективност от замяна на личния автомобил с 
транспортната услуга (изграждане на MAAS системи, Carsharing и Carpooling)

Очаквани научни резултати: Принос към теорията за устойчиво развитие на градовете.

3. Моделиране и изследване в експлоатационните условия  на България на автономно и свързано превозно 
средство. Демонстрационен проект (2022-2025).

Очаквани научни резултати: Развитие на теорията и практиката за експлоатация на автономни превозни средства.

4. Изследване, моделиране и проектиране на интелигентни интегрирани транспортни системи в градовете за 
подобряване живота и сигурността на хората. (2021-2030).

Очаквани научни резултати: Електрическа мобилност и приложения в градски условия; Използване на 
възобновяема енергия в транспорта на градовете; Ефективност на свързаните и автономни превозни средства.

5. Изследване ефективността на новите технологии върху безопасността на автомобилното движение (2021-2030) 
(кооперативни интелигентни транспортни системи-C ITS с комуникации V2V; V2I; I2I; V2X ).

Очаквани научни резултати: Определяне сфери на ефективна приложимост на нови технологии в областта на 
автомобилното движение, включително използване на изкуствен интелект

Очаквани ползи: Декарбонизация; Намаляване замърсяването и шума; Намаляване броя на автомобилните 
превозни средства, включително за градска логистика; Облекчаване на трафика в градовете. Подобряване на 
безопасността на автомобилното движение.



АЗ ИСКАМ ТРАНСПОРТЪТ ДА Е:
-БЕЗОПАСЕН;
-ЗЕЛЕН;
-ИНТЕЛИГЕНТЕН;
-ИНОВАТИВЕН! 

ПРОФ. Д-Р ВЕЛИЗАРА ПЕНЧЕВА
ДОЦ. Д-Р АСЕН АСЕНОВ

Катедра Транспорт
Русенски университет


