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Р Е Ш Е Н И Я
на Научния съвет на ИФРГ – БАН

На заседанието си, проведено чрез платформата ZOOM на 17.12.2021 г., НС на ИФРГ
гласува следните решения:
По т. 1 от дневния ред – отчет на докторант Валентин Велинов, в лаб. ”Регулация на

генната експресия”, за четвъртата година от докторантурата и доклад на проф. Валя Василева
(ръководител на докторанта) за изпълнението на експерименталната работа, придобитите
кредити и положени изпити през целия период на докторантурата, с цел отчисляване с право на
защита,
 НС прие отчета на докторант Валентин Велинов за четвъртата година от
докторантурата
 Въз основа на цялостната „добра“ оценка на дейността на докторанта и постигнатите от
него научни резулатати, предоставени от научния ръководител, проф. В. Василева,
както и изпълнението на образователната програма, съгласно Правилника за дейността
на Центъра за обучение (придобити общ брой точки от всички дейности 302, при
минимум 130 т.), НС гласува „за“ отчисляването на докторант Валентин Велинов с
право на защита.
По т. 2 от дневния ред – отчет на редовен докторант Надя Агайн – Стоянова, в лаб.

”Приложна генетика и растителни биотехнологии”, за втората година от изпълнението
на дисертационния проект
 След представения научен отчет, придобитите кредити и положени изпити, и

положителната оценка от страна на доц. Р. Василевска – Иванова (ръководител
на докторанта), НС прие отчета за втората година от докторантурата на Н.
Агайн – Стоянова.

По т. 3 от дневния ред – отчет – форма С – ЕБР проект с Чехия – докл. гл. ас. Иван

Илиев
 НС прие отчета на проект „Биоразнообразие и биотехнология на зелени и синьозелени микроводорасли от горещи извори“ в рамките на двустранното сътрудничество
с Чешката академия на науките.
По т. 4 от дневния ред – отчет – форма С – ЕБР проект с Литва – докл. доц.

Десислава Тодорова
 НС прие отчета на проект „Оценка на способността на синтетични съединения
от ауксинов тип да противодействат на хербицидния стрес при културните
растения“ в рамките на двустранното сътрудничество с Литовската академия на
науките.
По т. 5 от дневния ред – отчет – форма С – ЕБР проект с Египет – докл. доц.

Десислава Тодорова
НС прие отчета на проект „Намаляване на вредните ефекти на абиотичния стрес при
зърнено-житни култури чрез прилагане на растежни регулатори“ в рамките на
двустранното сътрудничество с Академията за научни изследвания и технологии на Египет.
По т. 6 от дневния ред – отчет – форма С – ЕБР проект с Египет – докл. доц. Мария

Генева
НС прие отчета на проект „Въвеждане на нови медицински и ароматни растения за
фармацевтичната индустрия и подобряване на тяхното производство чрез използване на
биотехнологични техники“ в рамките на двустранното сътрудничество с Национален
изследователски център – Египет.
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