
Приложение КП-06-ПМ43/А

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

а оценка

1 КП-06-ПМ-43/2

Проучване върху динамиката на 

безсимптомно заразоносителство на 

патогенни Escherichia coli в България чрез 

комплексна диагностика на колиентерити в 

съвременни условия

Гл. асистент Доктор Мария Павлова 30000
Национален център по заразни и 

паразитни болести (НЦЗПБ)
93

2 КП-06-ПМ-43/4

”Проучване върху заразеноста на гризачи с 

лептоспири в някои ендемични за 

лептоспироза области в България и върху 

серопревалирането на антитела срещу 

лептоспири сред населението в тези 

региони“.

Гл. асистент Доктор Евгения Тасева 29376
Национален център по заразни и 

паразитни болести (НЦЗПБ)
90.5

3 КП-06-ПМ-43/5 Саркопенично затлъстяване и миокини Гл. асистент Доктор Явор Асьов 30 000
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 

СОФИЯ
93.5

4 КП-06-ПМ-43/6

Ролята на когнитивните функции върху 

сакадичните волеви очни движения на две 

възрастови групи: средна и напреднала, без 

зрителни увреждания и с глаукома.

Гл. асистент Доктор Милена Станева 30000 Институт по невробиология 92.5

5 КП-06-ПМ-43/7
Транслационна валидност на 

биоенергийнaта аналитична характерова 

нозология

--- Доктор Кристина Стоянова 30000
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 

ПЛОВДИВ
81

6 КП-06-ПМ-43/8

Създаване и характеризиране на нова 

фибробластна клетъчна линия като модел за 

изучаване на липодистрофии причинени от 

мутации в белтъка кавеолин-1

Гл. асистент Доктор Кирилка Младенова 29700
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
80.5

7 КП-06-ПМ-43/9
Анализ на коинфекцията от сифилис при HIV 

серопозитивни лица в България
Гл. асистент Доктор Ренета Димитрова 30000

Национален център по заразни и 

паразитни болести (НЦЗПБ)
83.5

8 КП-06-ПМ-43/10
Цитрулинирането на албумина като маркер 

за автоимунитет при пристан индуциран 

артрит (ПИА)

Гл. асистент Доктор Петя Ганова 30000
Институт по микробиология 

"Стефан Ангелов"
96.5

9 КП-06-ПМ-43/11

Профил на диференциация на моноцити в 

условия на децидуалната ниша. Сравнение 

на нормална бременност спрямо спонтанен 

аборт

Гл. асистент Доктор Камелия Петкова 30000
Институт по биология и 

имунология на размножаването 

"Акад. Кирил Братанов"

92.5
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Приложение КП-06-ПМ43/А

10 КП-06-ПМ-43/12

Микробиологичен и токсикологичен 

скрининг на активни съставки (екстракти и 

чисти вещества) от видове жълт кантарион 

(род Hypericum)

Асистент Доктор
д-р Яна Емилова 

Илиева
30000

Институт по микробиология 

"Стефан Ангелов"
92.5
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Приложение КП-06-ПМ43/Б

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

а оценка

1 КП-06-ПМ-43/10

Цитрулинирането на албумина като 

маркер за автоимунитет при пристан 

индуциран артрит (ПИА)

Гл. асистент Доктор Петя Ганова 30000
Институт по микробиология 

"Стефан Ангелов"
98

2 КП-06-ПМ-43/5 Саркопенично затлъстяване и миокини Гл. асистент Доктор Явор Асьов 30000
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 

СОФИЯ
96.5

3 КП-06-ПМ-43/2

Проучване върху динамиката на 

безсимптомно заразоносителство на 

патогенни Escherichia coli в България 

чрез комплексна диагностика на 

колиентерити в съвременни условия

Гл. асистент Доктор Мария Павлова 30000
Национален център по заразни и 

паразитни болести (НЦЗПБ)
95.5

4 КП-06-ПМ-43/6

Ролята на когнитивните функции върху 

сакадичните волеви очни движения на 

две възрастови групи: средна и 

напреднала, без зрителни увреждания и 

с глаукома.

Гл. асистент Доктор Милена Станева 30000 Институт по невробиология 95

5 КП-06-ПМ-43/11

Профил на диференциация на моноцити 

в условия на децидуалната ниша. 

Сравнение на нормална бременност 

спрямо спонтанен аборт

Гл. асистент Доктор Камелия Петкова 30000
Институт по биология и 

имунология на размножаването 

"Акад. Кирил Братанов"

94

6 КП-06-ПМ-43/12

Микробиологичен и токсикологичен 

скрининг на активни съставки (екстракти 

и чисти вещества) от видове жълт 

кантарион (род Hypericum)

Асистент Доктор
д-р Яна Емилова 

Илиева
30000

Институт по микробиология 

"Стефан Ангелов"
92

7 КП-06-ПМ-43/4

”Проучване върху заразеноста на 

гризачи с лептоспири в някои ендемични 

за лептоспироза области в България и 

върху серопревалирането на антитела 

срещу лептоспири сред населението в 

тези региони“.

Гл. асистент Доктор Евгения Тасева 29376
Национален център по заразни и 

паразитни болести (НЦЗПБ)
91
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Приложение КП-06-ПМ43/Б

8 КП-06-ПМ-43/9
Анализ на коинфекцията от сифилис при 

HIV серопозитивни лица в България
Гл. асистент Доктор Ренета Димитрова 30000

Национален център по заразни и 

паразитни болести (НЦЗПБ)
88.5

9 КП-06-ПМ-43/7

Транслационна валидност на 

биоенергийнaта аналитична характерова 

нозология

--- Доктор Кристина Стоянова 30000
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – 

ПЛОВДИВ
85

10 КП-06-ПМ-43/8

Създаване и характеризиране на нова 

фибробластна клетъчна линия като 

модел за изучаване на липодистрофии 

причинени от мутации в белтъка 

кавеолин-1

Гл. асистент Доктор Кирилка Младенова 29700
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
83
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Приложение КП-06-ПМ43/В

№ Вх.№
Тема на проекта на български 

език
Ръководител

Базова 

организация

Комплексна 

оценка
Сума

1 КП-06-ПМ-43/10

Цитрулинирането на албумина като 

маркер за автоимунитет при 

пристан индуциран артрит (ПИА)

Гл. асистент Доктор Петя Ганова

Институт по 

микробиология 

"Стефан Ангелов"

98 30000

2 КП-06-ПМ-43/5
Саркопенично затлъстяване и 

миокини
Гл. асистент Доктор Явор Асьов

МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ – 

СОФИЯ

96.5 30000

60 000 лв.

89 600 лв.

29 600 лв.

Проектни предложения одобрени за финансиране

Конкурс за финансиране на  Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2020  

Направление Медицински науки

Обща сума за финансиране

Предварителен бюджет

Остатък
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Приложение КП-06-ПМ43/Г

№ Вх.№
Тема на проекта на български 

език
Ръководител

Базова 

организация

Комплексн

а оценка
Сума

1 КП-06-ПМ-43/2

Проучване върху динамиката на 

безсимптомно заразоносителство 

на патогенни Escherichia coli в 

България чрез комплексна 

диагностика на колиентерити в 

съвременни условия

Гл. асистент Доктор Мария Павлова

Национален център 

по заразни и 

паразитни болести 

(НЦЗПБ)

95.5 30000

2 КП-06-ПМ-43/6

Ролята на когнитивните функции 

върху сакадичните волеви очни 

движения на две възрастови групи: 

средна и напреднала, без зрителни 

увреждания и с глаукома.

Гл. асистент Доктор Милена Станева
Институт по 

невробиология
92.5 30000

3 КП-06-ПМ-43/11

Профил на диференциация на 

моноцити в условия на 

децидуалната ниша. Сравнение на 

нормална бременност спрямо 

спонтанен аборт

Гл. асистент Доктор Камелия Петкова

Институт по биология 

и имунология на 

размножаването 

"Акад. Кирил 

Братанов"

92.5 30000

4 КП-06-ПМ-43/12

Микробиологичен и 

токсикологичен скрининг на 

активни съставки (екстракти и 

чисти вещества) от видове жълт 

кантарион (род Hypericum)

Асистент Доктор
д-р Яна Емилова 

Илиева

Институт по 

микробиология 

"Стефан Ангелов"

92.5 30000

Резервни проектни предложения за финансиране
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Направление Медицински науки
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Приложение КП-06-ПМ43/Г

5 КП-06-ПМ-43/4

”Проучване върху заразеноста на 

гризачи с лептоспири в някои 

ендемични за лептоспироза 

области в България и върху 

серопревалирането на антитела 

срещу лептоспири сред 

населението в тези региони“.

Гл. асистент Доктор Евгения Тасева

Национален център 

по заразни и 

паразитни болести 

(НЦЗПБ)

90.5 29376

6 КП-06-ПМ-43/9

Анализ на коинфекцията от 

сифилис при HIV серопозитивни 

лица в България

Гл. асистент Доктор Ренета Димитрова

Национален център 

по заразни и 

паразитни болести 

(НЦЗПБ)

83.5 30000

7 КП-06-ПМ-43/7

Транслационна валидност на 

биоенергийнaта аналитична 

характерова нозология

--- Доктор Кристина Стоянова

МЕДИЦИНСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ – 

ПЛОВДИВ

81 30000

8 КП-06-ПМ-43/8

Създаване и характеризиране на 

нова фибробластна клетъчна 

линия като модел за изучаване 

на липодистрофии причинени от 

мутации в белтъка кавеолин-1

Гл. асистент Доктор
Кирилка 

Младенова

СОФИЙСКИ 

УНИВЕРСИТЕТ “СВ. 

КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ”

80.5 29 700
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