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БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА

ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 21, 1113 София 

Директор: 02-8728170; Зам. Директор: 02-9792602  
Ел. поща: vassilevska@bio21.bas.bg; office-ifrg@bio21.bas.bg   

Интернет: http://www.bio21.bas.bg/ippg/ 
  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я  

 

на Научния съвет на ИФРГ – БАН 

 

 

На заседанието си, проведено на 16.12.2019 г., НС на ИФРГ гласува следните решения: 

1. Прие отчета на ас. Ирина Бойчева по НП ”Млади учени и постдокторанти” 

2. Прие отчета на ас. Иванина Василева по НП ”Млади учени и постдокторанти” 

3. Прие отчета на гл. ас. Диляна Донева по НП ”Млади учени и постдокторанти” 

4. Прие годишния отчет на Валентин Велинов - редовен докторант в лаб. 
”Регулация на генната експресия” 

5. Прие годишния отчет на Зорница Стоянова – докторант на самостоятелна 
подготовка в лаб. ”Приложна генетика и растителни биотехнологии” 

6. Прие годишния отчет на Таня Тошкова-Йотова – докторант на самостоятелна 
подготовка в лаб. ”Експериментална алгология” 

7. Избра Научно жури по процедура за придобиване на научната степен ”доктор на 
науките” 

8. Зачисли в редовна докторантура Вероника Делева към лаб. ”Регулация на 
генната експресия” 

9. Зачисли в редовна докторантура Надя Агайн-Стоянова към лаб. ”Приложна 
генетика и растителни биотехнологии” 

10. Прие размера на годишната такса за обучение на чуждестранен докторант в 
задочна форма на обучение 

11. Прие индивидуалния план за обучение на задочен докторант Юсеф Антоан Абу 
Обейд 

12. Прие отчета от командировка на гл. ас. Гергана Михайлова в Унгария по ЕБР 
проект 
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13. Прие отчета – форма „С” на ЕБР проект с Унгария, ръководител проф. Катя 
Георгиева 

14. Прие отчета – форма „С” на ЕБР проект с Белгия, ръководител доц. Ирина Васева 

15. Прие отчета – форма „С” на ЕБР проект с Унгария, ръководител гл. ас. Виолета 
Пеева 

16. Прие отчета – форма „С” на ЕБР проект с Чехия, ръководител гл. ас. Иван Илиев 

17. Прие отчета – форма „С” на ЕБР проект с Египет, ръководител доц. Мария 
Генева 

18. Прие отчета – форма „С” на ЕБР проект с Литва, ръководител доц. Десислава 
Тодорова 

19. Прие отчета – форма „С” на ЕБР проект с Египет, ръководител доц. Десислава 
Тодорова 

20.   Подкрепя включването на ИФРГ в Гражданско дружество по Закона за 
задълженията и договорите (ДЗЗД) по реда на чл. 357 и следващи от ЗЗД за 
обединяване на дейността за разработване на проектна идея. 

 

 

 

17.12.2019 г.      Секретар: 

         / ас. д-р . И. Бойчева / 

 

 

       Председател: 

         /проф. д-р В. Великова/  


