Приложение КП-06 ПМ 36А
"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2019", НАУЧНА ОБЛАСТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"
Резултати от оценяването на проектните предложения
Вх.№

Тема на проекта на български език

Ръководител

Сума

Базова организация

Комплексна
оценка

КП-06-ПМ-36/1

Получаване, характеристика
и пречистване на белтъчни ензимни
хидролизати от лупина и прогнозиране
на биологичната им активност
чрез методи от изкуствения интелект

гл. ас. Д-р Ивелина Десева

30 000 лв.

Университет по хранителни
технологии- гр. Пловдив

КП-06-ПМ-36/2

Възможности за редуциране на метановите емисии от
преживни животни и подобряване на смилаемостта
чрез иновативни методи на хранене

гл.ас., д-р Ина Стойчева

30 000 лв.

Институт по фуражните култури,
гр. Плевен

85,5

КП-06-ПМ-36/3

Молекулярно идентифициране на гени, детерминиращи
устойчивост към някои икономически важни
гл. ас. д-р Силвия Василева
заболявания при пивоварен ечемик (Hordeum vulgare,
L.).

20 000 лв.

Аграрен Университет - Пловдив

92,5

КП-06-ПМ-36/5

Разработване на генетични маркери, свързани с
плодовитостта при тънкорунни породи овце,
отглеждани в България

Гл. ас. д-р Милена БожиловаСакова

30 000 лв.

Институт по животновъдни науки Костинброд

74

КП-06-ПМ-36/6

Метод за модифициране на жива закваска с циклични
β–глюкани

ас. д-р инж. Илиана Лазова Борисова

20 500 лв.

Институт по криобиология и
хранителни технологии, гр.София

62

КП-06-ПМ-36/8

„Използване на маркерно - асистирана селекция за
подобряване качеството на твърдата пшеница“

ас. д-р Красимира Танева

30 000 лв.

Институт по полски култури - гр.
Чирпан

КП-06-ПМ-36/9

Повишаване на горна граница на гората в резерват
Царичина като пример за положителна реакция на
горските екосистеми към климатичните промени и
промяната на земеползването

гл. ас. Димитър Димитров

30 000 лв.

Институт за гората - БАН

97

97,5

92
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Приложение КП-06 ПМ 36Б
"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2019",
НАУЧНА ОБЛАСТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"
Класиране на проектните предложения
Вх.№

Тема на проекта на български език

Ръководител

Сума

Базова организация

Комплексна
оценка

КП-06-ПМ-36/8

„Използване на маркерно - асистирана селекция за
подобряване качеството на твърдата пшеница“

ас. д-р Красимира Танева

30 000 лв.

Институт по полски култури - гр.
Чирпан

КП-06-ПМ-36/1

Получаване, характеристика
и пречистване на белтъчни ензимни
хидролизати от лупина и прогнозиране
на биологичната им активност
чрез методи от изкуствения интелект

гл. ас. Д-р Ивелина Десева

30 000 лв.

Университет по хранителни
технологии- гр. Пловдив

КП-06-ПМ-36/3

Молекулярно идентифициране на гени, детерминиращи
устойчивост към някои икономически важни
гл. ас. д-р Силвия Василева
заболявания при пивоварен ечемик (Hordeum vulgare,
L.).

20 000 лв.

Аграрен Университет - Пловдив

КП-06-ПМ-36/9

Повишаване на горна граница на гората в резерват
Царичина като пример за положителна реакция на
горските екосистеми към климатичните промени и
промяната на земеползването

гл. ас. Димитър Димитров

30 000 лв.

Институт за гората - БАН

КП-06-ПМ-36/2

Възможности за редуциране на метановите емисии от
преживни животни и подобряване на смилаемостта
чрез иновативни методи на хранене

гл.ас., д-р Ина Стойчева

30 000 лв.

Институт по фуражните култури,
гр. Плевен

КП-06-ПМ-36/5

Разработване на генетични маркери, свързани с
плодовитостта при тънкорунни породи овце,
отглеждани в България

Гл. ас. д-р Милена БожиловаСакова

30 000 лв.

Институт по животновъдни науки Костинброд

74

КП-06-ПМ-36/6

Метод за модифициране на жива закваска с циклични
β–глюкани

ас. д-р инж. Илиана Лазова Борисова

20 500 лв.

Институт по криобиология и
хранителни технологии, гр.София

62

97,5

97

92,5

92

85,5
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Приложени КП-06 ПМ 36В
"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2019", НАУЧНА ОБЛАСТ
"СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"
Проектни предложения одобрени за финансиране
№ по
ред

1

2

3

Вх.№

Тема на проекта на български език

Ръководител

Базова организация

Комплексна
оценка

Сума

97,5

30 000 лв.

КП-06-ПМ-36/8

„Използване на маркерно - асистирана селекция за
ас. д-р Красимира Танева
подобряване качеството на твърдата пшеница“

Институт по полски
култури - гр. Чирпан

КП-06-ПМ-36/1

Получаване, характеристика
и пречистване на белтъчни ензимни
хидролизати от лупина и прогнозиране
на биологичната им активност
чрез методи от изкуствения интелект

гл. ас. Д-р Ивелина Десева

Университет по
хранителни технологиигр. Пловдив

97

30 000 лв.

КП-06-ПМ-36/3

Молекулярно идентифициране на гени,
детерминиращи устойчивост към някои
икономически важни заболявания при пивоварен
ечемик (Hordeum vulgare, L.).

гл. ас. д-р Силвия Василева

Аграрен Университет Пловдив

92,5

20 000 лв.

Обща сума за финансиране

80 000 лв.
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Приложение КП-06 ПМ 36Г
"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2019", НАУЧНА ОБЛАСТ
"СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"
Резервни проектни предложения
№ по
ред

1

2

Вх.№

Тема на проекта на български език

Ръководител

Базова организация

КП-06-ПМ-36/9

Повишаване на горна граница на гората в
резерват Царичина като пример за положителна
гл. ас. Димитър Димитров
реакция на горските екосистеми към климатичните
промени и промяната на земеползването

Институт за гората БАН

КП-06-ПМ-36/2

Възможности за редуциране на метановите
емисии от преживни животни и подобряване на
смилаемостта чрез иновативни методи на
хранене

Институт по фуражните
култури, гр. Плевен

гл.ас., д-р Ина Стойчева

Комплексна
оценка

Сума

92

30 000 лв.

85,5

30 000 лв.
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