Приложение КП-06 ПМ 56А
"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2021",
НАУЧНА ОБЛАСТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"
Резултати от оценяването на проектните предложения
Вх.№
КП-06-ПМ56/2

КП-06-ПМ56/3
КП-06-ПМ56/4 *
КП-06-ПМ56/5

КП-06-ПМ56/6
КП-06-ПМ56/7 **
КП-06-ПМ56/8 *

Тема на проекта на български език
Промени в съдържанието на въглехидратите, ензимната
активност и аминокиселинният профил на малцови брашна при
различни периоди на покълване
Оценка на риска от ерозия и на ефективността на приложени
противоерозионни дейности във водосбора на река Седелска,
приток на Струма
Пилотно проучване: Горската кооперация – основно звено в
кръговата биоикономика
Приложение на in vitro методи за оценка устойчивостта към
икономически важни патогени при домати (Lycopersicon
esculentum Mill.)
Влияние на горскостопански мероприятия с различна
интензивност върху основни почвени показатели под различни
дървесни видове
Влияние на природните ароматни цитокинини тополини върху in
vitro култивирането на овощни видове
Ефекти на протеин-фенолните взаимодействия върху
структурата и функционалните свойства на моделни протеини

Ръководител

Сума

Базова организация

Комплексна
оценка

гл. ас. д-р Гьоре Наков

30 000 лв.

Институт по криобиология и
хранителни технологии - София

гл. ас. д-р Ели Павлова-Трайкова

30 000 лв.

Институт за гората

93.5

гл. ас. д-р Тодор Стоянов

30 000 лв.

Институт за гората

74

д-р Жана Иванова

29 808 лв.

Институт по зеленчукови култури
"Марица" - Пловдив

88

ас. д-р Лора Кирова

30 000 лв.

Институт за гората

гл. ас. д-р Наталия Димитрова

30 000 лв.

гл. ас. д-р Айтен Солак

30 000 лв.

Институт по овощарство – гр.
Пловдив
Институт по криобиология и
хранителни технологии - София

85

92.5
93.5
75.5

* Проектни предложения с вх. №№ КП-06 ПМ 56/4 и КП-06 ПМ 56/8, чиито комплексни числови оценки са под праговата стойност от 80 точки, не участват в класирането
** За проектно предложение с вх. № КП-06 ПМ 56/7 има препоръки от рецензентите за корекции, отнасящи се или до конкретизиране на работната програма, планираните дейности, изследователските
задачи, научните резултати и участниците от колектива, и/или разпределяне на дейностите в работните пакети по време, и/или прецизиране на финансовия план
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Приложение КП-06 ПМ 56Б
"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2021",
НАУЧНА ОБЛАСТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"
Класиране на проектните предложения
Вх.№
КП-06-ПМ56/7

КП-06-ПМ56/3

КП-06-ПМ56/6

КП-06-ПМ56/5

КП-06-ПМ56/2

Тема на проекта на български език

Ръководител

Влияние на природните ароматни цитокинини тополини
гл. ас. д-р Наталия Димитрова
върху in vitro култивирането на овощни видове
Оценка на риска от ерозия и на ефективността на
приложени противоерозионни дейности във водосбора гл. ас. д-р Ели Павлова-Трайкова
на река Седелска, приток на Струма
Влияние на горскостопански мероприятия с различна
интензивност върху основни почвени показатели под
ас. д-р Лора Кирова
различни дървесни видове
Приложение на in vitro методи за оценка устойчивостта
към икономически важни патогени при домати
д-р Жана Иванова
(Lycopersicon esculentum Mill.)
Промени в съдържанието на въглехидратите,
ензимната активност и аминокиселинният профил на
малцови брашна при различни периоди на покълване

гл. ас. д-р Гьоре Наков

Сума

Базова организация

Комплексна
оценка

30 000 лв.

Институт по овощарство – гр.
Пловдив

93.5

30 000 лв.

Институт за гората

93.5

30 000 лв.

Институт за гората

92.5

29 808 лв.

Институт по зеленчукови култури
"Марица" - Пловдив

88

30 000 лв.

Институт по криобиология и
хранителни технологии - София

85
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Приложение КП-06 ПМ 56В
"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2021",
НАУЧНА ОБЛАСТ "СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"
Проектни предложения одобрени за финансиране
№
по
Вх.№
Тема на проекта на български език
Ръководител
ред
Влияние на природните ароматни цитокинини
1 КП-06-ПМ56/7
тополини върху in vitro култивирането на овощни
гл. ас. д-р Наталия Димитрова
видове
Оценка на риска от ерозия и на ефективността на
гл. ас. д-р Ели Павлова2 КП-06-ПМ56/3
приложени противоерозионни дейности във
Трайкова
водосбора на река Седелска, приток на Струма
Влияние на горскостопански мероприятия с
3 КП-06-ПМ56/6
различна интензивност върху основни почвени
ас. д-р Лора Кирова
показатели под различни дървесни видове
Обща сума за финансиране
Предварителен бюджет
Остатък

Базова организация

Комплексна
оценка

Сума

Институт по овощарство –
гр. Пловдив

93,5
(34 т. - к. 4)

30 000 лв.

Институт за гората

93,5
(33,5 т. - к. 4)

30 000 лв.

Институт за гората

92.5

30 000 лв.
90 000 лв.
109 000 лв.
19 000 лв.
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Приложение КП-06 ПМ 56Г
"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2021",
НАУЧНА ОБЛАСТ "СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"
Резервни проектни предложения
№ по
ред
1

2

Вх.№

Тема на проекта на български език

Ръководител

Базова организация

Комплексна
оценка

Сума

КП-06-ПМ56/5

Приложение на in vitro методи за оценка
устойчивостта към икономически важни патогени д-р Жана Иванова
при домати (Lycopersicon esculentum Mill.)

Институт по
зеленчукови култури
"Марица" - Пловдив

88

29 808 лв.

КП-06-ПМ56/2

Промени в съдържанието на въглехидратите,
ензимната активност и аминокиселинният профил
гл. ас. д-р Гьоре Наков
на малцови брашна при различни периоди на
покълване

Институт по
криобиология и
хранителни технологии София

85

30 000 лв.
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