
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
 

 
 

 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 

НА  ПРОЕКТНИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

ПО ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен факултет, катедра „Органична химия и неорганична химия“ Проект вх. №    02 

„Проучвания върху възможностите за приложение на екстракти от пчелен клей (прополис) в биологичното консервиране на храни” 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 

1. НАУЧНА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 12 40 37 

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/ 

И в анотацията и в описанието на проекта много ясно и точно са формулирани целта на проекта и научните задачи, които трябва да бъдат 

изпълнени за постигането на тази цел. Много точно са описани предхождащите изследвания и е направен анализ на състоянието на проблема, 

поставен в проекта. За всеки един от анализите е описана методиката, по която ще бъде направен. 

1.2. Актуалност на изследването в предлагания проект 2 10 9 

1.2.1. Новост и актуалност за науката и практиката въобще 1 6 5 

1.2.2. Новост и актуалност за България 1 4 4 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Интересът към биоконсервантите  в световен мащаб е огромен и това се обуславя от нарастващите изисквания на потребителите за пресни и 

минимално преработени хранителни продукти без химически консерванти. Това води до  разработването на нови подходи в производството на 

храни и използването на редица биологично активни съединения като биоконсерванти. Темата на проекта е актуална и изследванията и получените 

резултати ще са нови за България. Получените резултати ще са с висока степен на приложимост. 

1.3. Съответствие с регионални, национални и европейски приоритети в област-та на научните изследвания 3 8 6 

1.3.1. Степен на съответствие с приоритетните направления на УХТ 1 2 2 

1.3.2. Връзки с национални програми 1 2 2 

1.3.3. Връзки с европейски и световни програми за изследвания 1 4 2 



 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Проектът отговаря на приоритетно тематично научно направление „Здраве и качество на живот, биотехнологии, екологично чисти храни, 

пречистващи и безотпадни технологии". Тематичното направление се доближава до това на националните и европейски програми за изследвания. 

 Не е посочена връзка с европейски и световни програми за научни изследвания в тази област. 



 

 

 
 

 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 

НА  ПРОЕКТНИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

ПО ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен факултет, катедра „Органична химия и неорганична химия“ Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 

1.4. Мултидисциплинарност на проекта 2 5 5 

Коментар и аргументи за присъдените точки /попълва се задължително/ 

Проектът е мултидисциплинарен, тъй като е основан на компетенциите на научния колектив в областта на:органичната химия, биотехнологията, 

микробиологията  и здравословното хранене. Ще бъде проучена възможноста за влагането на получените екстракти от прополис (чрез ядливи 

покрития) в биологично консервиране и удължаване на срока на годност на различни типове храни (нетрайни плодове и млечнокисели продукти). 

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/ 

В проекта са описани екстрактите от прополис, които ще бъдат използвани при изследванията, методите за анализ на екстрактите, методите 

за изследване на антиоксидантната активност на екстрактите от прополис, методите за изследване на физико-химичните показатели на прополиса, 

методите за изследвания върху приложението на прополиса като биоконсервант в различни хранителни продукти, както и методите за оценка на 

ефектите от прилагането на прополисовите екстракти върху качеството на изследваните продукти. Ще бъдат използвани съвременни 

изследователски методи в областта на органичната химия, микробиологията, храненето и инструменталния анализ. Избраните методи за 

изследване позволяват постигане на поставената цел и получаване на отговор на задачите, поставени за решаване в проектното предложение. 

Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 1. НАУЧНА СТОЙНОСТ НА ПРЕДЛАГАНИЯ ПРОЕКТ 37 

Други коментари по Критерий 1. /ако има такива/ 

 



 

 

 

 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 

НА  ПРОЕКТНИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

ПО ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен факултет, катедра „Органична химия и неорганична химия“ Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 

2. КАПАЦИТЕТ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ 1 20 15 

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/ 

Ръководител на проекта е гл. ас. д-р, в колектива участват 1 професор дтн, 4 доцента, 2 гл. асистенти д-ри, като единият е и двм, 2 докторанта, 

2 студента, има и  млади учени. Основната част от членовете на колектива притежават значителен опит в изследванията заложени в проекта - 

изследване на биологично активни вещества и техните антиоксидантни и антимикробни свойства, разработване и анализ на функционални храни 

от растителен и животински произход. здравословното хранене, получаване и охарактеризиране на антимикробни субстанции  с потенциално 

приложение в областта на ХВП. 

2.2. Връзка с други звена и организации (доказва се чрез текстово обяснение в записката на проекта) 0 6 1 

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 0 

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/ 

Работният колектив включва представители на различни катедри от УХТ – Органична химия и неорганична химия, Биотехнологии, 

Микробиология и Хранене и туризъм. 

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/ 



 

Членовете на колектива са представили значителен брой публикации, включително и такива в списания с импакт фастор през последните 5 

години и с тематики, близки до тази на проекта. Голяма част от работния колектив има участия в различни международни, национални и 

университетски проекти, които са успешно приключени. 

 

 

 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 

НА  ПРОЕКТНИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

ПО ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен факултет, катедра „Органична химия и неорганична химия“ Проект вх. № 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА Оценка (в точки) 

  Min. Max. Точки 

Общ брой точки на рецензента за КРИТЕРИЙ 2. КАПАЦИТЕТ НА НАУЧНИЯ КОЛЕКТИВ 15 

Други коментари по Критерий 2. /ако има такива/ 

 



 

 

 

 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 

НА  ПРОЕКТНИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

ПО ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен факултет, катедра „Органична химия и неорганична химия“ 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/ 

В колектива участват 1 професор дтн, 4 доцента, 2 гл. асистенти д-ри, като единият е и двм, 2 докторанта и 2 студента. Работният колектив е 

много добре балансиран и голяма част от тях  притежават значителен опит в научноизследователската работа. Представена е работна програма и за 

първата и втората година, както и сроковете, необходими за изпълнение на съответните задачи. Имат необходимата апаратура за извършване на 

анализите, а за някои по-специфичните анализи са предвидени средства за заплащане на извършването им от външни организации. 

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/ 

Планираните средства за двете години са 8000 лв., съответно по 4000 лв. за всяка година. Средствата са разчетени съобразно експерименталната 

програма, като най-много средства са отделени за закупуване на материали, химикали, консумативи, както и за такси за правоучастие и 

публикации. 

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/ 



 

Планът за разпространение и популяризиране на резултатите от изпълнението на поставените задачи в проекта  включва следните елементи: 
участия с доклади в научни конференции с международно участие в страната или в чужбина; публикуване в поне едно индексирано в Scopus и Web 

of Science международно списание. Ръководителят на проекта е участвал в редица научни проекти, финансирани от МОН, фонд „Наука“ на УХТ и 

поделение "Научна и проектна дейност" при ПУ "Паисий Хилендарски", което му дава възможност да създаде организация за изпълнение и 

координиране на дейностите, което ще гарантира успешното осъществяване на проекта. Смятам, че при създадената организация поставените 

задачи ще бъдат изпълнени и ще се постигнат интересни научни и научно приложни резултати. 

 

 

 

КАРТА ЗА ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА 

НА  ПРОЕКТНИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

ПО ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен факултет, катедра „Органична химия и неорганична химия“ 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 

НА  ПРОЕКТНИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА  НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

ПО ФОНД „НАУКА" - УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Факултет Технологичен факултет, катедра „Органична химия и неорганична химия“ 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 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/ 

Резултатите от изследванията по проекта ще имат научна, научно-приложна и приложна значимост. Научните приноси се открояват най-вече 

в получаването на нови знания за състава на български прополис от различни региони на страната и на екстрактите, получени от тях, като по този 

начин ще се разширят областите на приложението му в хранително-вкусовата промишленост, козметиката, фармацевтиката и др. Ще бъде показана  

възможността за влагането на екстрактите от прополис с най-добри показатели в хранителни продукти под формата на ядливи покрития за 

нетрайни плодове и за млечнокисели продукти. Приложният ефект от получените резултати ще затвърди авторитета на УХТ в областта на 

индустриите за здраве и качество на живот, биотехнологии, екологично чисти храни,  тъй като в проекта е заложено проучване на възможностите за 

приложението на получените екстракти в биологичното консервиране и удължаване на срока на годност на различни типове храни.  Изследванията 

ще бъдат новост за България, тъй като няма данни за използването на екстракти от прополис, като биоконсервант в  различни хранителни продукти 

досега. Получените данни от изследванията ще са от интерес не само за науката и практиката в България, но и за международната общност. 

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/ 



 

Работата по научната програма на проекта ще създаде благоприятна среда за развитие на работния колектив. Работата по изпълнение на 

задачите от проектното предложение не само ще доразвие постиженията и уменията на гл. асистенти и младите учени, които притежават ОНС 

„доктор“, но и ще подпомогне бъдещото им академично развитие с цел придобиване на по-високи академични длъжности. Сред основните цели на 

предлагания научен проект са обогатяването на опита и стимулирането на професионалното развитие на младите учени и студенти, участващи в 

него. Участието на студенти в изпълнението на задачите може да доведе и до разработването на дипломни работи. 

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 1 

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 



  


