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КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  
ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 
  Min. Max. Точки 
1. НАУЧНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 12 40 39 
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/ 
Целите и задачите на проекта са ясно формулирани и дефинирани съгласно добрите научни практики. Обезпечена е добра възпроизводимост на 
резултатите и експерименталния дизайн. 
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/ 
Разработването на ефективни технологии за получаване на фруктоолигозахариди е обект на интерес и изследване от много години, както в 

световната наука и практика, така и у нас.  С този проект се прави един от първите опити в посока проучване на възможности  за приложение на 
имобилизирани клетки, вместо ензими при осъществяването на този биотехнологичен процес.  Използването на клетки, притежаващи 
вътреклетъчна инулиназна активност е перспективно от гледна точка на понижаването на разходите свързани с дезинтеграция, изолиране и 
пречистване на ензима.  В този смисъл смятам, че проектът и резултатите представляват новост за науката и практиката в България. 

1.3. Съответствие с регионални, национални и европейски приоритети в област-та на научните 
изследвания 

3 10 10 

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 4 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 
Тематиката на проекта е в съответствие на научния профил и приоритетните изследователски направления на УХТ. Заедно с това, категорично 
попада в тематична област „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ на Иновационна стратегия за интелигентна специализация, 
която е национален документ, съгласувам с приоритетните области на Horizon 2020. 
1.4. Мултидисциплинарност на проекта 2 5 5 
Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 
Интердисциплинарността на проекта се обуславя от разработването на съвременен биотехнологичен подход, който цели да се прилага при 
решаване на практически производствени задачи от хранително-вкусовата промишленост. Налице е интеграция на хранителната наука и 
практиките на съвременната микробиология, биотехнология и биохимия. Това е изразено и в принадлежността на членовете на работния колектив 
към катедрите „Микробиология“ и „Биотехнология“ при Университета по хранителни технологии и Института за изследване и развитие на 
храните, гр. Пловдив. 
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/ 
Предложеният методологически подход е релевантен към работните хипотези и научните задачите дефинирани в проекта. Методите, които се 
предвижда да бъдат използвани за анализ и описание на изследваните обекти  са в съответствие с добрите практики и включват широк арсенал от 



микробиологични, биохимични, хроиматографски и електрофоретични техники за охарактеризиране на биокаталитичния процес и получените 
продукти. 
Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 1. НАУЧНА СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ 39 
Други коментари по Критерий 1. /ако има такива/ 
 



КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  
ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 
  Min. Max. Точки 
2. КАПАЦИТЕТ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ 1 20 16 
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/ 
По критерий 2.1., проектното предложени покрива изискванията за максимално точкуване. Колективът е с балансирана структура по отношение 
на ангажираността на хабилитирани лица, млади учени, постдокторанти, докторанти и студенти. 
2.2. Връзка с други звена и организации (доказва се чрез текстово обяснение в записката на проекта) 0 6 2 

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 1 

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/ 
 Изпълнението на проекта ще обедини в сътрудничество учени от катедри „Микробиология“ и „Биотехнология“ при Университета по хранителни 
технологии и Института за изследване и развитие на храните, гр. Пловдив. По подкритерий 2.2.2. се отсъжда една точка съгласно указанията за 
оценяване на проектни предложения поради наличие само на един външен национален партньор.  
По подкритерий 2.2.3. не се отсъждат точки поради липсата на международен партньор. 
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 
проекта 

0 2 2 

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/ 



Колективът отговаря на изискванията за поставяне на максимален брой точки по този подкритерий. Представени са редица статии, вкл. с IF, в 
областта на инженерната ензимология, получаването на биопрепарати с имобилизирани клетки и ензими и микробната трансформация, което 
основният акцент в проектното предложение. По отношение на критерий „2.3.2. Наличие на патенти, авторски свидетелства, успешно 
приключили предишни проекти, внедрявания в практиката от членове на колектива в областта на проекта“, въпреки, че не е посочено в 
предложеният  за рецензия проект, е наличен патент US 20140206595 A1 Cleaning mixture for the removal or avoidance of insect deposits on surfaces, 
касаещ приложението на технология за имобилизиране на биокатализатори и разработен с участието на членове на колектива. Това и успешно 
завършените предишни проекти ми дават основание да дам максимален брой точки. 
Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 2. КАПАЦИТЕТ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ                                                                                                                                                                                          16 
Други коментари по Критерий 2. /ако има такива/ 
 
 
 



 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  
ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  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/ 
Колективът разполага с отлична материална база за изпълнение на задачите, заложени в настоящото проектно предложение.  
Членовете на работния колектив имат доказан опит и трайни интереси в научната област на проекта, което е предпоставка за изпълнимост на 
конкретната работна програма, а също и за бъдещо развитие на тематиката. 
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/ 
Финансовият план е ясен и оптимизиран по отношение на разходите, така че да доведе до висок специфичен резултат на база 
използван ресурс. 
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/ 
Дейности, свързани с разпространение на междинните и крайните резултати, както и на информацията, свързана с проекта ще бъдат провеждани 



през целия период на осъществяване на проекта. Предвижда се данните от съвместните проучвания по време на проекта да бъдат публикувани в 
реферирани български или чуждестранни списания под формата на обзори или научни статии. Освен това се планират и участия на 
международни конференции. Наличен е план за управление на проекта според, който ръководителя на проекта, подпомагана от останалите 
членове на колектива ще организира на дейностите по проекта, ще разпределя задачите, ще съблюдава на времевия график и изпълнението на 
работната програма  и ще подготвя на отчетите по проект. 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  
ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  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  Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 
  Min. Max. Точки 
4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА 8 25 25 
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 8 

4.1.1. Очаквани научни приноси  1 3 3 
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/ 
Предлаганият проект съдържа иновативни елементи във всички негови научни аспекти. Проектът е интердисциплинарен, обхващащ широка гама 
от изследователски подходи и при реализирането му ефектът ще бъде многостранен със значителен принос както по отношение на чисто 
фундаменталните аспекти на изследванията, така и по отношение на научно-приложните и дори социални аспекти на приложение на резултатите.  
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/ 
Ръководенето и изпълнението на всеки проект представлява специфичен опит, независимо от мащабите на работната програма и финансирането. 
В този смисъл смятам, че при изпълнението на задачите по настоящия проект са се създали благоприятни условия за трансфер на знания и опит  
между членовете на работния колектив – както в хоризонтално  направление между отделните научни групи със тяхната специфична експертиза, 
така и вертикално по йерархичната верига между хабилитираните и нехабалитираните преподаватели и участващите студенти. 
4.3. Очакван принос за материално развитие на УХТ и възможност за кандидатстване по фонд „Научни 
изследвания” или международни проекти 

2 7 7 

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 
 

3 

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  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/ 
По този подкритерий давам максимална оценка предвид амбициозната програма, заложена в проекта.  Финансовите придобивки за УХТ при 
реализиране на проекта не са големи по обем, но все пак ще бъде обезпечена работата по интересно научно направление. Ще бъдат придобити 
знание и специфичен опит, което е добра предпоставка за подготовка на нови проектни предложения за финансиране от национални или 
международни фондове. Още повече имайки предвид практиките в това отношение,  съществуващи в научните звена, които ще участват в 
реализацията на проекта.  
Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА 25 
Други коментари по Критерий 4. /ако има такива/ 
 
 
 
ОБЩА ОЦЕНКА, сума от оценките на рецензента по т. от 1 до 4 95 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (КОМЕНТАРИ) ПО ПРОЕКТА /при необходимост/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Дата: 11.04.2018                                                 Рецензент:  

kostov.george@gmail.com
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УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

 

КАРТА 

 

ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТ ПО ФОНД “НАУКА” ЗА 2018 г. 

 

 

Наименование на проект: „Разработване, характеристика и приложение на препарати от имобилизирани микробни 
клетки за получаване на фруктоолигозахариди” 

  

Ръководител: доц. д-р Деница Елиянова Блажева 

    (попълва се от рецензентите) 

 
 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 

1. НАУЧНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 12 40 36 

1.1. Научно равнище на проекта 3 10 8 
1.1.1.Яснота при формулировката на целите и задачите 1 4 4 
1.1.2. Адекватност и точност на теоретичната постановка 1 3 2 
1.1.3. Подробност и адекватност на описанието на методиката 1 3 2 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 
Целта на проекта е ясно и точно фомрулирана. Поставемите задачи са адекватни и подредени в логична последоватвлност, която позволява успешна реализация на 

поставената цел. Теоретичната постановка на изследването и използваната методология са релевантни на целите на изследването, но не са детайлно описани и 

изборът им не е напълно аргументиран. 



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/ 
Получаването на фруктоолигозахариди с пребиотични свойства не е новост в науката, както за света, така и за България, но приложенията на иболизирани 

биокатализатори за получаването на ФОЗ определено може да се счита за иновативно, особено у нас. 

1.3. Съответствие с регионални, национални и европейски приоритети в област-та на научните 

изследвания 

3 10 10 

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 4 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 
Настоящата разработка корепсондира директно с направление Биотехнологии за здравословен начин на живот, което е изведено като приоритетно в 

изследователската програма на УХТ и редица национални и европейски програми (Иновативната Сратегия за Интелигентна Специализация на РБългария 2014-

2020 и интелигентна специализация и ОПНОИР).   

1.4. Мултидисциплинарност на проекта 2 5 5 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 
Проектът е категорично интердсициплинарен, защото съчетава методики и изследователски подходи от сферата на микробиологията, биохимията, биотехнологията 

и физикохимията. 

1.5. Обоснованост и реалистичност на предлаганата методология 2 7 6 
1.5.1. Обоснованост на предлаганата методология  1 3 2 
1.5.2. Реалистичност на предлаганата методология  1 4 4 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 
Избраната изследователска стратегия е целесъобразна, методите, които авторите ще прилагат, за да постигнат изследователската цел са реалистични и приложими в 

условията на научното звено, предлагащо проекта, но в обосновката при избора на методология опрделено има пропуски. 

Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 1. НАУЧНА СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ 36 

Други коментари по Критерий 1. /ако има такива/ 

 



КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 

2. КАПАЦИТЕТ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ 1 20 16 
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/ 

Изследователският екип е много добре структуриран и балансиран. Представени са всички академични категории 

изследователи (професор, доценти, главни асистенти, доктори), включени са студенти и докторанти. Ръководителят на 

проекта и всички членове на екипа птотежават необходимата професионална компетентност, а хабилитираните лица са с 

висока степен на научна разпознаваемост в областите, в които работят. 

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/ 

В екипа участват представители от две катедри от технологичния факултет на УХТ и външен участник от Института за 

развитие и изследване на храните при ССА. В екипа липсва международно участие. 

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

др.инф.) 
0 3 2 

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

проекта 
0 2 

2 

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 

 
0 



Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Всички представени от членовете на колектива публикации са в сферата на професионалната им компетентност и отговарят 

на тематиката на проекта. Голяма част от публикациите са в специализирани списания с импакт-фактор и импакт-ранк и са 

откриваеми в междунарни бази данни, като Scopus, Web of knowledge, а други – в Research Gate и Google Scholar. Авторският 

колектив на проекта не е посочил авторски свидтелства, документи за внедрявания в практиката и патенти. 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

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

Други коментари по Критерий 2. /ако има такива/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  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/ 

Колективът разполага с необходимия потенциал и предходен опит в работата с имобилизирани микробни клетки за 

трансформация на захари, в катедрата по „Биотехнология” разполагат с необходимото лабораторно оборудване. Считам, че 

всичко това прави програмата напълно реализируема в рамките на предлагания двугодишен период.  

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/ 

Всички финансови средства, предвидени от авторите, са пряко свързани с дейностите по проекта. Исканите средства винаги 

би могло да бъдат повече, но считам, че авторите са се съборазили с финансовата рамка на подобни проекти, финансирани по 

вътрешноуниверситетския фонд на УХТ, от преходни конкурсни сесии.  

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/ 



Макар и в телеграфен стил, отговорностите на ръководителя на проекта са ясно дефинирани, като са посочени и потенциални 

възможности са разпространение на резултатите. 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  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  Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 
4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА 8 25 22 

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 7 

4.1.1. Очаквани научни приноси  1 3 2 
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/ 

Очакваните резултати ще спомогнат за по-задълбочено изясняване на процеса биотранформация на захари с имобилизирани 

биокатализатори. Могат да бъдат получени модели, които да допринесат за по-детайлно изясяване на кинетиката на 

непрекъснатите биотехнологични процеси. Считам, че очакваните приноси ще бъдат основно в категорията научно-приложни 

и приложни.  

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 един по-общ план придобиването на опит в научноизследователската и управленска сфера безспорно ще бъде от полза за 

всички челнове на колектива. Получените резултати ще бъдат оформени в публикации и докладвани на конференции, което е 

задължително условие за кариерното развитие на всеки от членовете на колектива.  

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

изследвания” или международни проекти 

2 7 5 

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 

 
1 

4.3.2. Очаквани приноси за подготовка на проекти по национален фонд „Научни изследвания”  1 2 2 



              (доказва се чрез текстово обяснение в записката на проекта)   

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА  

ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет  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 получените резултати ще са добра основа за ориентация и подготовка на аргументирано проектно предложение, 

което да кандидатсва за национално или евопейско финансиране. При финансовата рамка на конкурса за 

вътрешноуниверситетски проекти при НИС на УХТ, считам за нереалистичен критерий 4.3.1 от експертната карта.  
Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 4. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА  

Други коментари по Критерий 4. /ако има такива/ 

 

 

 

 

ОБЩА ОЦЕНКА, сума от оценките на рецензента по т. от 1 до 4 89 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (КОМЕНТАРИ) ПО ПРОЕКТА /при необходимост/ 

 

Предлаганият за финансиране научен проект е в приритетно за УХТ и националната изследователска програма направление. Екипът, който ще разработва проекта притежава 

необходимата професионална квалификация и разполага с необходимата апаратура за успешната му реализация. Очакваните резултати ще имат опредлен научно-приложен 

принос и ще спомогнат за натрупване на допълнителни знания в сферата на непрекъснатите биотехнологични процеси с имобилизирани биокаъализатори.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата:  12.04.2018 г.                                                Рецензент: проф. д-р Велизар К. Гочев 

kostov.george@gmail.com
Text Box
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