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КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 

1. НАУЧНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 12 40 38 

1.1. Научно равнище на проекта 3 10 10 
1.1.1.Яснота при формулировката на целите и задачите 1 4      4 
1.1.2. Адекватност и точност на теоретичната постановка 1 3      3 
1.1.3. Подробност и адекватност на описанието на методиката 1 3      3 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Проектът е представен с ясно формулирани цел и задачи, а методиките и теоретичните постановки са описани подробно. Това 

ми дава основание да присъдя максимален брой точки. 

 



1.2. Актуалност на изследването в предлагания проект 2 8 7 

1.2.1. Новост и актуалност за науката и практиката въобще 1 4 3 
1.2.2. Новост и актуалност за България 1 4 4 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Тези култури са задълбочено проучени в редица страни. Има публикувани данни от Франция, Канада, Русия и др, но в този 

проект се предвижда комплексна оценка и съпоставимост на данни, което ми дава основание по т.1.2.1 да присъдя 3 точки За 

България това комплексно проучване ще бъде принос и новост и считам,че 4 точки са обосновани. 

1.3. Съответствие с регионални, национални и европейски приоритети в областта на научните 

изследвания 

3 10 9 

1.3.1. Степен на съответствие с приоритетните направления на УХТ  1 2 2 
1.3.2. Връзки с национални програми 1 4 4 
1.3.3. Връзки с европейски и световни програми за изследвания 1 4 3 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 
 Има ясно изразено съответствие с  национални, европейски и световни  приоритети по които работят известни колективи от Франция, 

Канада, Русия, Германия и др.  

 

1.4. Мултидисциплинарност на проекта 2 5 5 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

В колектива участват научни работници от различни направления- биохимия, биотехнология и ензимология. кулинарна 

химия, здравословно хранене и диететиката,структурен инженеринг на хранителни системи с програмируеми свойства, 

метаболомика, фитохимия, изолиране и анализ на биологична активност на растителни вторични метаболити.  Това доказва 

ясно изразения мултидисциплинарен характер на предлагания проект и отреждам максимален брой точки. 

1.5. Обоснованост и реалистичност на предлаганата методология 2 7 7 
1.5.1. Обоснованост на предлаганата методология  1 3 3 
1.5.2. Реалистичност на предлаганата методология  1 4 4 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Считам, че колективът ще използва ясно обосновани и  реалистични методи за изследванията по проблема, поради, което 

давам максимален брой точки. 

 
Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 1. НАУЧНА СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ 38 

Други коментари по Критерий 1. /ако има такива/ 



 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 

2. КАПАЦИТЕТ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ 1 20 17 

2.1. Квалификация и професионален опит на научния колектив (доказва се със списък с публикации) 1 11 11 
2.1.1. Професионален опит и квалификация на хабилитираните лица, членове на колектива по проекта 1 3 3 
2.1.2. Участие на студенти и дипломанти в колектива 0 2 2 
2.1.3. Участие на докторанти в колектива 0 3 3 
2.1.4. Участие на млади учени  0 3 3 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

В колектива участвува 1 професор, д-р на науките, двама доценти- доктори, двама млади учени, един докторант и един 

дипломант. Считам, че за целта на проекта колективът  има капацитет за постигането й и получава максимален брой точки. 

 

2.2. Връзка с други звена и организации (доказва се чрез текстово обяснение в записката на проекта) 0 6 3 
2.2.1. С други звена в УХТ 0 1 1 
2.2.2. С външни организации в България (акредитирани университети, научноизследователски институти или учени в 

България) 
0 2 2 

2.2.3. С международно участие (акредитирани университети, научноизследователски институти или учени в чужбина) 0 3 0 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/, 

Проектът е представен от катедра Биотехнология, а в колектива участват колеги от катедри Аналитична химия, „Технология 

на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти”- УХТ, „Хранене и туризъм“,  УХТ някой експерименти ще се 

провеждат на територията  ПУ „Пайсий Хилендарски“, което ми дава основание да дам максималния брой точки по т. 2.2.1 и 

т. 2.2.2. Няма международно участие, което намалява общият брой точки с 3 в т. 2.2. 

 

2.3. Съответствие между компетенциите на колектива и проектното предложение (въз основа на публикации и 

др.инф.) 
0 3   3 

2.3.1. Брой, място на публикуване и авторитетност /импакт-фактор/ на  публикации, във връзка с темата на 0 2   2   



проекта 

2.3.2. Наличие на патенти, авторски свидетелства, успешно приключили предишни проекти, внедрявания в 

практиката от членове на колектива в областта на проекта  

0 

 

1 

 
  1 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Изявени членове на колектива имат публикации в авторитетни списания по направлението на проекта и във връзка с темата. 

По-голямата част от членовете са участвали в проекти свързани с направлението, които са приключили успешно. Това ми 

дава основание да отбележа максимален брой точки. 

 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Теннологичен Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 
Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 2. КАПАЦИТЕТ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ                                                                                                                                                                                                     17 

Други коментари по Критерий 2. /ако има такива/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 

3. ИЗПЪЛНИМОСТ НА ПРОЕКТА 4 15 15 

3.1. Адекватност на работната програма и потенциал за бъдещо продължаване на изследванията 2 7 7 
3.1.1. Ресурсна обезпеченост (отчита се състоянието на наличната апаратура и необходимостта от закупуване на такава) 1 3 3 
3.1.2. Кадрова обезпеченост на проекта с експерти и водещи учени 
          (доказва се с участие в колектива на доктори на науките, професори, доценти, доктори и др. експерти) 

1 3 3 

3.1.3. Възможност за реализиране на проекта  за периода на изследване 0 1 1 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Програмата е ресурсно и кадрово обезпечена, което е гаранция за реализиране на проекта. Оценката ми е максимален брой 

точки. 

 

3.2. Обоснованост на финансовия план (доказва се със списък) 2 6 6 
3.2.1. Финансова обезпеченост за осъществяване целите на проекта  
          (преценява се дали предлаганите средства са достатъчни за осъществяване целите на проекта) 

1 

 

3 

 
3 

3.2.2. Адекватност на исканите финансови средства  
          (преценява се дали предлаганите средства са правилно обосновани, дали не са прекалено високи или обратно – прекалено 

малко) 

1 

 

3 

 
3 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Считам, че колективът е предвидил средства за осъшествяване на целите на проекта, при правилно  и нормално обосновани 

средства. 

3.3. Оценка на управлението на проекта и разпространението на очакваните резултати от него  
       (доказва се чрез текстово обяснение в записката на проекта) 

0 2 2 



3.3.1. План за разпространение на резултатите на проекта  0 1 1 

3.3.2. План за управление на проекта  0 1 1 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Научният ръководител на проекта  и неговите членове имат капацитет и план, както за управлението му , така и за 

разпространение на резултатите от изследванията, поради , което  давам 2 точки. 

 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 
Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 15 

Други коментари по Критерий 3. /ако има такива/ 

 

 



КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 
4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА 8 25 20 

4.1. Очаквани приноси на проекта за решаване на значим научен, икономически или социален проблем 
(обосновават се с текстова формулировка в записката по проекта) 

3 8 6 

4.1.1. Очаквани научни приноси  1 3 1 
4.1.2. Очаквани научно-приложни приноси  1 3 3 
4.1.3. Очаквани приложни приноси  1 2 2 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

 

След разработване на проекта ще бъдат получени аналитични данни за качественото съдържание на  фитокомпоненти - 

алкалоиди, феноли, сапонини, стероиди и терпеноиди на изследваните зърнени суровини . Ще бъдат получени аналитични 

данни за съдържанието на биологично активни вещества, протеинов и въглехидратен състав, както и съдържание на микро- и 

макро елементи в изследваните растителни видове. Ще се разкрие профила на присъстващите фенолни вещества в екстракти 

от изследваните зърнени култури. Тези данни ще обогатят наличната информация за съдържанието на биологично активни 

вещества в изследваните суровини. 

 Изследването на биологичната активност на избраните суровини „ще хвърли” нова светлина върху въздействието на 

компонентите на тези суровини върху някои системи в човешкия организъм и върху ролята им в превенцията от някои 

социално-значими заболявания.  

  Ще се съберат данни за антиоксидантната активност на изследваните суровини. 

  Влагането на подходящи екстракти в козметичен продукт - емулсия,  ще покаже интересен подход за приложение.  

   Не са ясно обосновани научни приноси, но считам,   проектът дава възможност на колектива да получи резултати с научен 

принос.  

 

 

4.2. Очакван принос за развитието на колектива – научно израстване на ръководителя и членовете на 

колектива (преценява се дали получените резултати по предлагания проект биха подпомогнали научното израстване на колектива) 

3 10 10 



4.2.1. Принос за научното израстване на ръководителя или хабилитирани членове на колектива по проекта  1 2 2 

4.2.2. Принос за научното израстване на нехабилитирани членове на колектива по проекта 1 4 4 
4.2.3. Принос за научното израстване на докторанти или дипломанти, членове на колектива по проекта  1 4 4 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

В колектива участват млади учени, докторанти и утвърдени учени -доценти,  намиращи се в различен етап от своята кариера. 

Изпълнението на предлагания проект ще помогне за научното израстване на младите учени, както и на доцентите , което е 

видно от публикациите им, тъй като поставените задачи и темата на проекта са в областите на техните направления. 

Успешното взаимодействие между участниците ще разкрие възможности за формиране на  мултидисциплинарен научен 

консорциум. Считам че максимално високо мога да оценя т.4.2 

 

 

4.3. Очакван принос за материално развитие на УХТ и възможност за кандидатстване по фонд „Научни 

изследвания” или международни проекти 

2 7 4 

4.3.1. Очаквани приноси за материални или финансови придобивки за УХТ при реализиране на проекта                   
(доказва се чрез текстово обяснение в записката на проекта) 

0 

 

3 

 
0 

4.3.2. Очаквани приноси за подготовка на проекти по национален фонд „Научни изследвания”  
              (доказва се чрез текстово обяснение в записката на проекта) 

1 

 

2 

 
2 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 
4.3.3. Очаквани приноси за подготовка на международни проекти по програми на ЕС или други международни 

проекти (доказва се чрез текстово обяснение в записката на проекта) 

1 

 

2 

 
2 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Считам, че при изпълнение на поставените задачи и целта на проекта, ще се създаде база данни, което е предпоставка за 

търсене на   възможност за подготовка на проекти по национален фонд „Научни изследвания” и за  кандидатстване в  

международни проекти. В проекта не са показани тестово възможности по т.4.3.1, поради което не получава точки. 

 
Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА 20 



Други коментари по Критерий 4. /ако има такива/ 

 

ОБЩА ОЦЕНКА, сума от оценките на рецензента по т. от 1 до 4 90 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (КОМЕНТАРИ) ПО ПРОЕКТА /при необходимост/  

В заключение, считам, че на проекта трябва да се даде ход, за да се получи комплексна оценка на тези толкова значими за здравословното хранене  култури , 

по отношение на фитокомпоненти ,  съдържание на биологично активни вещества, протеинов и въглехидратен състав, както и съдържание на микро- и макро 

елементи  и  разкриване на профила на присъстващите фенолни вещества в екстракти от изследваните зърнени култури. Тези данни ще обогатят наличната 

информация за съдържанието на биологично активни вещества в изследваните суровини. 

 Изследването на биологичната активност на избраните суровини „ще хвърли” нова светлина върху въздействието на компонентите на тези суровини върху някои 

системи в човешкия организъм и върху ролята им в превенцията от някои социално-значими заболявания.  

Ще се съберат данни за антиоксидантната активност на изследваните суровини. 

Изпълнението на предлагания проект ще помогне за научното израстване на доцентите в колектива, а интердисциплинарността на предвидените изследвания ще 

даде възможност за придобиване на специфични умения и познания и ще разкрие реални перспективи на младите учени за успешна реализация в научната сфера. 

Предложеният проект ще разшири и повиши капацитета на Университета по хранителни технологии , което ще бъде постигнато с усилията на 

интердисциплинарния колектив от учени. 

 

 

  Дата: 11.04.2018                                                 Рецензент:проф.д-р Ана Петрова Кръстева 
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