
Приложение КП-06 ПМ 66А класификация на информацията:

Ниво 1, [TLP-GREEN]

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

оценка

КП-06 ПМ66/1
BG-175467353-

2022-03-0003

Влияние на биологични продукти върху растителни и почвени 

показатели при отглеждане на фасул (Phaseolus vulgaris L.)

ас. д-р Ана Чрънкина - 

Кацарова
40 000 лв.

Институт по Почвознание, 

Агротехнологии и Защита на 

растенията "Никола Пушкаров"

94

КП-06 ПМ66/2
BG-175467353-

2022-03-0015

Изследване качествените параметри и икономическата 

ефективност на плодове и зеленчуци в зависимост от методите 

на сушене

ас. д-р Моника Кабаджова 32 400 лв.
Институт по земеделие - 

Кюстендил
89

КП-06 ПМ66/3
BG-175467353-

2022-03-0028

Изследване влиянието на протеин-фенолните взаимодействия в 

комплекс на соев протеинов изолат и екстракт на Punica granatum 

L

гл. ас. д-р Айтен Солак 40 000 лв.
Институт по криобиология и 

хранителни технологии
96,5

КП-06 ПМ66/4
BG-175467353-

2022-03-0038

Характеризиране на генетичното и метаболитно разнообразие в 

естествени популации от жълт кантарион (Hypericum perforatum) 

в България и създаване на базова (core) колекция генетични 

ресурси от растения размножаващи се полово и чрез апомиксис.

гл. ас. д-р Мила Русанова 40 000 лв. Агробиоинститут 97

КП-06 ПМ66/5
BG-175467353-

2022-03-0043

Криоконсервация на семенен материал от търтеи на вида Apis 

mellifera (медоносна пчела)
гл. ас. д-р Цветан Цветков 40 000 лв.

Институт по биология и 

имунология на размножаването 

"Акад. Кирил Братанов" (ИБИР)- 

Българска академия на науките

90

КП-06 ПМ66/6
BG-175467353-

2022-03-0057

„Оптимизиране на биотехнологията за криоконсервация на 

семенна течност от кучета – въздействие на Nano-ZnO върху 

качествените характеристики и оксидативен статус на 

сперматозоидите“

гл. ас. д-р Десислава 

Градинарска-Янакиева
39 960 лв.

Институт по биология и 

имунология на размножаването 

„Акад. Кирил Братанов” към 

Българска академия на науките

86,5

КП-06 ПМ66/7
BG-175467353-

2022-03-0066

Моделни системи от животински клетъчни линии за оценка на 

цитотоксичност и антимикробна активност на растителни 

екстракти и етерични масла с потенциал за приложение в 

свиневъдството.

гл. ас. д-р Бойка Андонова-

Лилова
40 000 лв. Агробиоинститут 88

КП-06 ПМ66/8
BG-175467353-

2022-03-0067
Комплексна оценка на щетите, нанесени от горски пожари гл. ас. д-р Тодор Стоянов 39 990,13 лв.

Институт за гората към Българска 

Академия на Науките
82

"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2022", 

НАУЧНА ОБЛАСТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"

Резултати от оценяването на проектните предложения
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Приложение КП-06 ПМ 66Б класификация на информацията:

Ниво 1, [TLP-GREEN]

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

оценка

КП-06 ПМ66/4 BG-175467353-2022-03-0038

Характеризиране на генетичното и метаболитно 

разнообразие в естествени популации от жълт 

кантарион (Hypericum perforatum) в България и 

създаване на базова (core) колекция генетични ресурси 

от растения размножаващи се полово и чрез апомиксис.

гл. ас. д-р Мила Русанова 40 000 лв. Агробиоинститут 97

КП-06 ПМ66/3 BG-175467353-2022-03-0028

Изследване влиянието на протеин-фенолните 

взаимодействия в комплекс на соев протеинов изолат и 

екстракт на Punica granatum L

гл. ас. д-р Айтен Солак 40 000 лв.
Институт по криобиология и 

хранителни технологии
96,5

КП-06 ПМ66/1 BG-175467353-2022-03-0003

Влияние на биологични продукти върху растителни и 

почвени показатели при отглеждане на фасул (Phaseolus 

vulgaris L.)

ас. д-р Ана Симова - Кацарова 40 000 лв.

Институт по Почвознание, 

Агротехнологии и Защита на 

растенията "Никола Пушкаров"

94

КП-06 ПМ66/5 BG-175467353-2022-03-0043
Криоконсервация на семенен материал от търтеи на 

вида Apis mellifera (медоносна пчела)
гл. ас. д-р Цветан Цветков 40 000 лв.

Институт по биология и имунология на 

размножаването "Акад. Кирил 

Братанов" (ИБИР)- Българска 

академия на науките

90

КП-06 ПМ66/2 BG-175467353-2022-03-0015

Изследване качествените параметри и икономическата 

ефективност на плодове и зеленчуци в зависимост от 

методите на сушене

ас. д-р Моника Кабаджова 32 400 лв. Институт по земеделие - Кюстендил 89

КП-06 ПМ66/7 BG-175467353-2022-03-0066

Моделни системи от животински клетъчни линии за 

оценка на цитотоксичност и антимикробна активност на 

растителни екстракти и етерични масла с потенциал за 

приложение в свиневъдството.

гл. ас. д-р Бойка Андонова-

Лилова
40 000 лв. Агробиоинститут 88

КП-06 ПМ66/6 BG-175467353-2022-03-0057

„Оптимизиране на биотехнологията за криоконсервация 

на семенна течност от кучета – въздействие на Nano-

ZnO върху качествените характеристики и оксидативен 

статус на сперматозоидите“

гл. ас. д-р Десислава 

Градинарска-Янакиева
39 960 лв.

Институт по биология и имунология на 

размножаването „Акад. Кирил 

Братанов” към Българска академия на 

науките

86,5

КП-06 ПМ66/8 BG-175467353-2022-03-0067
Комплексна оценка на щетите, нанесени от горски 

пожари
гл. ас. д-р Тодор Стоянов 39 990,13 лв.

Институт за гората към Българска 

Академия на Науките
82

"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2022", 

НАУЧНА ОБЛАСТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"

Класиране на проектните предложения, преминали прага от 80 т.
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Приложение КП-06 ПМ 66В класификация на информацията:

Ниво 1, [TLP-GREEN]

№ по 

ред
Вх.№ СУНИ № Тема на проекта на български език Ръководител Базова организация

Комплек

сна 

оценка

Сума

1 КП-06 ПМ66/4
BG-175467353-

2022-03-0038

Характеризиране на генетичното и метаболитно 

разнообразие в естествени популации от жълт 

кантарион (Hypericum perforatum) в България и 

създаване на базова (core) колекция генетични 

ресурси от растения размножаващи се полово и 

чрез апомиксис.

гл. ас. д-р Мила 

Русанова
Агробиоинститут 97 40 000 лв.

2 КП-06 ПМ66/3
BG-175467353-

2022-03-0028

Изследване влиянието на протеин-фенолните 

взаимодействия в комплекс на соев протеинов 

изолат и екстракт на Punica granatum L

гл. ас. д-р Айтен Солак
Институт по криобиология 

и хранителни технологии
96,5 40 000 лв.

80 000 лв.

107 000 лв.

27 000 лв.

Проектни предложения одобрени за финансиране

"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 202", 

НАУЧНА ОБЛАСТ "СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"

Обща сума за финансиране

Предварителен бюджет

Остатък
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Приложение КП-06 ПМ 66Г класификация на информацията:

Ниво 1, [TLP-GREEN]

№ по 

ред
Вх.№ Колона1 Тема на проекта на български език Ръководител Базова организация

Комплексна 

оценка
Сума

1 КП-06 ПМ66/1
BG-175467353-

2022-03-0003

Влияние на биологични продукти върху 

растителни и почвени показатели при 

отглеждане на фасул (Phaseolus vulgaris L.)

ас. д-р Ана Чрънкина - 

Кацарова

Институт по Почвознание, 

Агротехнологии и Защита на 

растенията "Никола Пушкаров"

94 40 000 лв.

2 КП-06 ПМ66/5
BG-175467353-

2022-03-0043

Криоконсервация на семенен материал от 

търтеи на вида Apis mellifera (медоносна 

пчела)

гл. ас. д-р Цветан Цветков

Институт по биология и имунология 

на размножаването "Акад. Кирил 

Братанов" (ИБИР)- Българска 

академия на науките

90 40 000 лв.

3 КП-06 ПМ66/2
BG-175467353-

2022-03-0015

Изследване качествените параметри и 

икономическата ефективност на плодове и 

зеленчуци в зависимост от методите на 

сушене

ас. д-р Моника Кабаджова Институт по земеделие - Кюстендил 89 32 400 лв.

4 КП-06 ПМ66/7
BG-175467353-

2022-03-0066

Моделни системи от животински клетъчни 

линии за оценка на цитотоксичност и 

антимикробна активност на растителни 

екстракти и етерични масла с потенциал за 

приложение в свиневъдството.

гл. ас. д-р Бойка Андонова-

Лилова
Агробиоинститут 88 40 000 лв.

5 КП-06 ПМ66/6
BG-175467353-

2022-03-0057

„Оптимизиране на биотехнологията за 

криоконсервация на семенна течност от 

кучета – въздействие на Nano-ZnO върху 

качествените характеристики и оксидативен 

статус на сперматозоидите“

гл. ас. д-р Десислава 

Градинарска-Янакиева

Институт по биология и имунология 

на размножаването „Акад. Кирил 

Братанов” към Българска академия 

на науките

86,5 39 960 лв.

6 КП-06 ПМ66/8
BG-175467353-

2022-03-0067

Комплексна оценка на щетите, нанесени от 

горски пожари
гл. ас. д-р Тодор Стоянов

Институт за гората към Българска 

Академия на Науките
82 39 990 лв.

"КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ - 2022", 

НАУЧНА ОБЛАСТ "СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ"

Резервни проектни предложения
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