
СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ „СВЕТИ  КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
бул. „Цар Освободител“ № 15 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е   
№ _______________/ ____________  

  
На основание точка 7.3. от Насоките и методиката за оценка по процедура „Конкурс за 

финансиране на полярни научни изследвания – 2022 г.“, във връзка с доклад № 70-25-14 от 
05.01.2023 г. от Смесената научно -експертна комисия по полярни науки и Протокол № 70-
25-139 от 30.11.2022 г.  

  
УТВЪРЖДАВАМ: 

 
  Предложените от Смесената научно-експертна комисия по полярни науки 
оценки, класирането на постъпилите проектни предложения и размера на тяхното 
финансиране, както следва: 

 
Вх. Номер Проект Ръководител Брой 

точки  
Финансиране  

33-00-168/ 
4.11.2022 г 

Проучване на гъбно 
биоразнообразие в органогенни 
почви на остров Ливингстън 

проф. Маргарита Илиева 
Георгиева,  
Институт за гората -БАН 

99.5 46 300 лв. 

94-С-59/ 
 3.11.2022 

Биотехнологичен подход за 
получаване на биологично-
активни молекули от 
антарктически дрожди 

Гл. ас. д-р Снежана Валериева 
Русинова-Видева, 
 Институт по микробиология 
„Стефан Ангелов“-БАН 

98.5 42 000 лв. 

93-Е-211/ 
4.11.2022 

Потенциални ихтиопатогени при 
антарктически риби в условията 
на променящ се климат 

доц. д-р Елиза Узунова,  
СУ "Св. Климент Охридски" 

97.5 35 000 лв. 

93-Л-253/ 
4.11.2022 г 

Интегрирано изследване на 
компонентите "седимент, биота и 
води" на океанската екосистема в 
литорала на о-в-Ливингстън 

доц. д-р Любомир Ангелов 
Кендеров,  
СУ "Св. Климент Охридски" 

97 52 000 лв. 

93-Р-228/ 
4.11.2022 

Изследвания на орудявания от 
района на п-в Хърд, о-в 
ивингстън, Антарктика с акцент 
върху металогенния им 
потенциал и енетичната връзка 
между тях 

гл. ас. д-р Ралица Събева, 
 СУ "Св. Климент Охридски" 

96.5 50 000 лв. 

94-Т-26  
03/11/2022 

Биологични и екологични 
особености на видовете риби, 
обитаващи крайбрежните 
морскиводи в района на 
българската полярна база на 
остров Ливингстън и адаптация 
на пилотна схема за мониторинг 
на ихтиофауната 

доц. д-р Тихомир Русинов 
Стефанов, 
Национален природонаучен 
музей БАН 

95.5 35 000 лв. 



94-П-36/ 
 4.11.2022 

Практическо  моделиранеи 
оптимизиране на перманентна 
геофизична апаратура със 
соларно захранване за 
приложение в полярни условия 

д-р.инж. Петър Василев 
Сапунджиев,  
Национален Институт по 
Геофизика, Геодезия и 
География към БАН 

94 36 000 лв. 

 
В петдневен срок,  настощото  решение се  публикува  на  интернет  страницата  на  

Центъра  за  Полярни изследвания към СУ “Св. Климент Охридски“, като се прилага  списък  
на  класираните  проекти, съдържащ следната информация:  

1. Заглавие на проекта;  
2. Базова организация и партньорски организации, ако има такива;  
3. Ръководител на научния колектив;  
4. Комплексната числена оценка на проекта; 
5. Общият размер на отпуснатото финансиране; 
6. Резюме на проекта на български и английски език. 
 

 
 
  
 
 

             РЕКТОР:                           
            /проф. дфн Анастас Герджиков/ 
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