Конкурс за финансиране на Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2021
Направление Биологически науки

Приложение КП-06-ПМ51/А

Резултати от оценяването на проектните предложения

№

Вх.№

Тема на проекта на български език

Ръководител

Сума

Базова организация

Комплексн
а оценка

1 КП-06-ПМ-51/1

Корелация между активност на секреторна фосфолипаза 2 (sPLA2) и
наличие на анти-комплементни автоантитела

Гл. ас. д-р Гинка
Николова

30000

2 КП-06-ПМ-51/3

Изследване ролята на молекулата CD83 при въздействието на
децидуални стромални клетки върху диференциацията на антигенпредставящи клетки при двустранна междуклетъчна комуникация

Гл. ас. д-р Камелия
Петкова

30000

3 КП-06-ПМ-51/4

Ефект на комбинирано прилагане на антивирусни съединения срещу
ентеровируси

Ас. д-р Аделина
Стоянова

30000

4 КП-06-ПМ-51/5

Ангиотензин-конвертиращ ензим 2- кандидат маркер за прогноза и
терапия в еволюцията на рака на гърдата

Гл. ас. д-р Мина
Пенчева

29870

Медицински Университет Пловдив

75

5 КП-06-ПМ-51/6

Оценка на хранителния спектър на сребристата булка (Pluvialis
squatarola) чрез ДНК метабаркодинг във връзка с хранителните
предпочитания на вида и опаразитяването с вътрешни паразити
(хелминти) по вре

Д-р Стефания Клайн

30000

Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания БАН

90

6 КП-06-ПМ-51/7

Биоразнообразие на чревен микробиом при видове гущери от различни Ас. д-р Ирина
семейства, обитаващи в синтопия
Лазаркевич

30000

Институт по микробиология
"Стефан Ангелов" БАН

7 КП-06-ПМ-51/8

Изследване механизмите на ензимно хидролизиране на
олигозахаридите от майчината кърма върху развитието на
пробиотичния потенциал на собствената популация от Lactobacillus и
Bifidobacterium

Д-р Даниела
Моллова-Дошкова

29808

Пловдивски Университет"Паисий
Хилендарски"

Ас. д-р Симеон
Борисов

30000

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
Институт по биология и
имунология на размножаването
"Акад. Кирил Братанов" БАН
Институт по микробиология
"Стефан Ангелов" БАН

Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания БАН
Институт по микробиология
Микробиологично и токсикологично охарактеризиране на екстракти и
Ас. д-р Яна Илиева
30000
9 КП-06-ПМ-51/11
чисти вещества, получени от видове жълт кантарион (Hypericum L.)
"Стефан Ангелов" БАН
* Проектно предложение с вх. № КП-06 ПМ 51/5, чиито комплексни числови оценки е под праговата стойност от 80 точки, не участват в класирането

8 КП-06-ПМ-51/9

Видообразуване в динамична среда. Сравнително филогеографско
изследване върху сухоземната фаума в Източното Средиземноморие

97.5
94.5
95.5

94.5
92
92
94

1

Приложение КП-06-ПМ51/Б

Конкурс за финансиране на Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2021
Направление Биологически науки
Красиране на проектните предложения

№

Вх.№

1 КП-06-ПМ-51/1

2 КП-06-ПМ-51/4

3 КП-06-ПМ-51/3

4 КП-06-ПМ-51/7

5 КП-06-ПМ-51/11

6 КП-06-ПМ-51/8

Тема на проекта на български език
Корелация между активност на
секреторна фосфолипаза 2 (sPLA2) и
наличие на анти-комплементни
автоантитела
Ефект на комбинирано прилагане на
антивирусни съединения срещу
ентеровируси
Изследване ролята на молекулата CD83
при въздействието на децидуални
стромални клетки върху
диференциацията на антигенпредставящи клетки при двустранна
междуклетъчна комуникация

Сума

Базова организация

Комплексн
а оценка

Гл. ас. д-р Гинка
Николова

30000

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

97.5

Ас. д-р Аделина
Стоянова

30000

Институт по микробиология
"Стефан Ангелов" БАН

95.5

30000

Институт по биология и
имунология на
размножаването "Акад. Кирил
Братанов" БАН

94.5

30000

Институт по микробиология
"Стефан Ангелов" БАН

94.5

30000

Институт по микробиология
"Стефан Ангелов" БАН

94

29808

Пловдивски
Университет"Паисий
Хилендарски"

92

Ръководител

Гл. ас. д-р Камелия
Петкова

Биоразнообразие на чревен микробиом
Ас. д-р Ирина
при видове гущери от различни
Лазаркевич
семейства, обитаващи в синтопия
Микробиологично и токсикологично
охарактеризиране на екстракти и чисти
Ас. д-р Яна Илиева
вещества, получени от видове жълт
кантарион (Hypericum L.)
Изследване механизмите на ензимно
хидролизиране на олигозахаридите от
майчината кърма върху развитието на
Д-р Даниела
пробиотичния потенциал на собствената Моллова-Дошкова
популация от Lactobacillus и
Bifidobacterium

2

Приложение КП-06-ПМ51/Б

7 КП-06-ПМ-51/9

8 КП-06-ПМ-51/6

Видообразуване в динамична среда.
Ас. д-р Симеон
Сравнително филогеографско
изследване върху сухоземната фаума в Борисов
Източното Средиземноморие
Оценка на хранителния спектър на
сребристата булка (Pluvialis squatarola)
чрез ДНК метабаркодинг във връзка с
Д-р Стефания Клайн
хранителните предпочитания на вида и
опаразитяването с вътрешни паразити
(хелминти) по вре

30000

Институт по биоразнообразие
и екосистемни изследвания
БАН

92

30000

Институт по биоразнообразие
и екосистемни изследвания
БАН

90

3

Приложение КП-06-ПМ51/В

Конкурс за финансиране на Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2021
Направление Биологически науки
Проектни предложения одобрени за финансиране

№

Вх.№

Тема на проекта на български език

Ръководител

1 КП-06-ПМ-51/1

Корелация между активност на секреторна фосфолипаза 2 (sPLA2) и
наличие на анти-комплементни автоантитела

Гл. ас. д-р Гинка
Николова

2 КП-06-ПМ-51/4

Ефект на комбинирано прилагане на антивирусни съединения срещу
ентеровируси

Ас. д-р Аделина
Стоянова

3 КП-06-ПМ-51/3

Изследване ролята на молекулата CD83 при въздействието на
децидуални стромални клетки върху диференциацията на антигенпредставящи клетки при двустранна междуклетъчна комуникация

Гл. ас. д-р Камелия
Петкова

4 КП-06-ПМ-51/7

Биоразнообразие на чревен микробиом при видове гущери от различни
семейства, обитаващи в синтопия

Ас. д-р Ирина
Лазаркевич

5 КП-06-ПМ-51/11

Микробиологично и токсикологично охарактеризиране на екстракти и
чисти вещества, получени от видове жълт кантарион (Hypericum L.)

Ас. д-р Яна Илиева

Обща сума за финансиране
Предварителен бюджет
Остатък

Базова
организация
Софийски
Университет "Св.
Климент Охридски"
Институт по
микробиология
"Стефан Ангелов"
БАН
Институт по
биология и
имунология на
размножаването"Ак
ад. К. Братанов"
БАН
Институт по
микробиология БАН
Институт по
микробиология
"Стефан Ангелов"
БАН

Комплек
сна
оценка

Сума

97.5

30000

95.5

30000

94.5

30000

94.5

30000

94

30000

150 000 лв.
150 000 лв.
0 лв.

4

Приложение КП-06-ПМ51/В

5

Конкурс за финансиране на Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2021
Направление Биологически науки

Приложение КП-06-ПМ51/Г

Резервни проектни предложения за финансиране

№

Вх.№

1 КП-06-ПМ-51/8

Тема на проекта на български език

Ръководител

Базова организация

Изследване механизмите на ензимно хидролизиране на олигозахаридите
Д-р Даниела
от майчината кърма върху развитието на пробиотичния потенциал на
Моллова-Дошкова
собствената популация от Lactobacillus и Bifidobacterium

Пловдивски Университет
"Паисий Хилендарски

2 КП-06-ПМ-51/9

Видообразуване в динамична среда. Сравнително филогеографско
изследване върху сухоземната фаума в Източното Средиземноморие

3 КП-06-ПМ-51/6

Оценка на хранителния спектър на сребристата булка (Pluvialis
squatarola) чрез ДНК метабаркодинг във връзка с хранителните
предпочитания на вида и опаразитяването с вътрешни паразити
(хелминти) по вре

Институт по
Ас. д-р Симеон
биоразнообразие и
Борисов
екосистемни изследвания
БАН
Институт по
биоразнообразие и
Д-р Стефания Клайн
екосистемни изследвания
БАН

Комплексн
а оценка

Сума

92

29808

92

30000

90

30000
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