
Проект: “Научноизследователска инфраструктура в областта на храни, 

хранене и здраве, обвързана с участие на България в паневропейска 

инфраструктура FNH-RI (FNH-RI BUL)“. 

Проекта е одобрен като част от Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020-2027. 

Финансираща организация: Министерство на образованието и науката; 

Срок за изпълнение: 60 месеца (02.12.2020 – 2025) 

Координатор – УХТ гр. Пловдив, проф. Ангел Ангелов 

Планирано финансиране 4 960 000 лв. 

 

координатор  

Университет по хранителни технологии, Пловдив, (проф. д-р Ангел Ангелов) 

Консорциум по проекта е от 8 партньорски организации: 

Университет по хранителни технологии, Пловдив, (проф. д-р Ангел Ангелов) 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (доц. д-р Веселин Кметов) 

Тракийски университет, Стара Загора (доц. д-р Тодор Стоянчев) 

Аграрен университет, Пловдив (проф. Христина Янчева) 

АгроБиоИнститут, София (проф. д-р Иван Атанасов) 

Медицински университет, Пловдив (проф. д-р Мариана Мурджева) 

AgroHub.BG, София  (Светлана Боянова) 

Българска агенция по безопасност на храните (проф. д-р Христо Даскалов) 

 

Финансирането на проекта е на конкурсен принцип и факта че проекта е одобрен не 

означава, че ще бъде финансиран изцяло. За момента е налично финансиране от 50 000 лв. за 

2020 г.; Планирано е основното финансиране като следва: Етап 1: 990 000 лв. (20%) за през 

2021 – 2023г.; Етап 2: 2 320 000 лв. (46%) през 2023-2025 г. ; Етап 3: 1 200 000 лв. (24%) за 

последващи дейности след 2025 г. и Етап 4:  450 000 лв. (9%) за участие в паневропейска 

мрежа.  

 

За 2020 година МОН е отпуснал 50 000 лв. за подготвителни дейности по проекта, които 

преминават като преходен остатък в 2021 г. Основно парите са за анализ на състоянието и 

възможностите за работа с бизнеса в България (фирма ще го прави), формиране на 

управителен съвет и научен съвет, изработка на уеб сайт, одит и режийни за УХТ. До края на 

2021 предстои да се кандидатства за финансиране за вторият етап.  

Когато писахме проекта и кандидатствахме с УХТ през 2019 г. планирах участие на ТрУ 

за 495 000 лв. за целия проект (апаратура, консумативи, труд, коопериране с бизнеса, 

интелектуална собственост, участие в научна мрежа и др.) 

Основни направления в които се търси комуникация с бизнеса в България са: 1) 

Метагеномни изследвания и генетични ресурси; 2) Иновативен дизайн на здравословни храни; 

3) Химични замърсители в агрохранителната верига; 4) Хранене и здраве ; 5) Дигитализация 

и изкуствен интелект в агрохранителната верига;  


