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Приложение М-Р1 

 

КОНКУРС „ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 г.“,  

ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНИ РЕЗЕРВНИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Броят допълнително финансирани проектни предложения по различните научни области е определен с решение на ИС с 

протокол 41/7.12.2018 г., така че да се получат близки стойности на процент на финансирани спрямо подадени проекти за 

отделните научни области. В съответствие с Насоките за конкурса, в рамките на една научна област проектните 

предложения са класирани по стойността на числовата оценка по картата за научна оценка на проектното предложение. 

При еднакви числови оценки на две или повече проектни предложения, приоритет при класирането има проектното 

предложение с по-висока числова оценка по критерий 4. При равенство на точките по критерий 4, приоритет при 

класирането има числовата оценка по критерий 5. 

 

Одобрени за финансиране проектни предложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ М-Р1 

№ 

по 

ред 

Вх.№ Тема на проекта на български език Ръководител Базова организация Сума за 

финансиране (в 

лева) 

Сума за 

2018 г. (в 

лева) 

1 М 21/6 Конструиране на CRISPR базирани молекулярни биосензори 

разпознаващи специфични ДНК последователности 

гл. ас. д-р Славил  

Пейков 

СУ "Св.Климент 

Охридски" 

20000 10 000 

2 М 21/9 Изследвания върху аспекти от биологията на слабо проучени влечуги 
и бозайници в България 

гл. ас. д-р Недко 
Недялков 

НПМ -БАН 20000 10 000 

3 М 23/6 Ин витро проучване на синергизма или антагонизма на нови 

антибиотични комбинации при мулти- , екстензивно- и пан-

резистентни Грам отрицателни бактерии 

Гл. ас. Д-р Мартин 

Георгиев, дм 

НЦЗПБ 20000 10 000 

4 М 23/7 Изясняване на механизмите на резистентност към колистин и 

полимиксини  при екстензивно резистентни Enterobacteriaceaе 

Гл. ас. д-р 

Красимира Иванова 

НЦЗПБ 20000 10 000 

5 М 25/8 Концептуализация на формите на социално унаследяване при 

децата от 3 до 8 годишна възраст 

ас.д-р Манол 

Николов Манолов 

ВТУ "Св.св. Кирил и 

Методий" 

18 989.90 9 494.95 



2 
 

6 М 26/3 Физиологични изследвания, свързани с разработване на 

флоатинг система за адаптация на микроразмножени овощни 

растения 

ас. д-р Наталия 

Димитрова 
ИО - Пловдив 19,900 лв. 

9,950 лв. 

7 М 26/8 Криогенен метод с ултралиофилизация за запазване на 

биологичната активност на екстракти от микробиални 

източници 

гл. ас. д-р инж. 

Александър 

Спасов Вълчков 

 Институт по 

криобиология и 

хранителни технологии, 

гр.София 

20,000 лв. 

10,000 лв. 

8 М 27/5 Съвременни цифрови методи и средства за изследване и 

моделиране на транспортни потоци 

гл. ас. д-р 

Владимир Иванов 

ИИКТ-БАН 20 000 10 000 

9 М 27/12 Робастни алгоритми за управление на концентрацията на 

глюкоза при пациенти диагностицирани с диабет от първи 

тип 

гл. ас. д-р инж. 

Йордан 

Константинов 

Кралев - ТУ 

ТУ-София 20 000 10 000 

10 М29/7 “Връзка между структура и оптични характеристики на 

стъкла от системите TeO2-V2O5-Bi2O3 и TeO2-V2O5-MoO3” 

ас. д-р инж. Тина 

Радмилова 

Ташева 

Химикотехнологичен 

и металургичен 

университет, София 

19 910 9 955 

  Обща сума   198 899.90 99 449.95 

 


