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Р Е Ш Е Н И Е  

на Научния съвет на ИФРГ – БАН 

 

 

На заседание, проведено на 11.10.2022 г., НС на ИФРГ гласува следните решения: 

 

По т. 1 от дневния ред – Доклад от проф. Светлана Мишева, председател на 

комисия, относно признаване на научна степен на В. Страшнюк. 

 Научният съвет подкрепи доклада на комисията, в състав  проф. д-р С. Мишева – 

председател, проф. д-р Л. Гигова – член и доц. д-р К. Мишев – член, за издаване на 

удостоверение за признаване на научна степен ''доктор на науките'', придобита в 

Украйна, на Володимир Юрийович Страшнюк. 

 

По т. 2 от дневния ред – Доклад от проф. Валя Василева, ИД директор, относно 

обявяване на конкурс за гл. асистент за нуждите на лаборатория „Приложна генетика и 

растителни биотехнологии“. 

 Научният съвет реши да бъде обявен конкурс за академичната длъжност ''главен 

асистент'', за нуждите на лаборатория „Приложна генетика и растителни 

биотехнологии“, на тема: „Идентифициране на гъбни патогени – фенотипна, 

генотипна и патогенна характеристика на гъбни изолати, получени от инфекциозен 

растителен материал и изпитване на растителни образци за устойчивост към гъбни 

болести “. 

 



 

По т. 3 от дневния ред – Доклад от гл. ас. Георги Бончев, ИД р-л лаборатория 

„Геномна динамика и стабилност“, относно обявяване на конкурс за асистент за 

нуждите на лабораторията. 

 Научният съвет реши да бъде обявен конкурс за академичната длъжност ''асистент'', 

за нуждите на лаборатория „Геномна динамика и стабилност“, на тема „Изучаване на 

видовото разнообразие и екологична динамика при растенията чрез прилагане на 

ДНК баркодинг технологии“. 

 

По т. 4 от дневния ред – Доклад от Надя Агайн-Стоянова, редовен докторант в 

лаборатория „Приложна генетика и растителни биотехнологии“, относно прекратяване 

на докторантурата й. 

 Научният съвет прие доклада на редовен докторант Надя Агайн-Стоянова в 

лаборатория „Приложна генетика и растителни биотехнологии“ и единодушно 

гласува за прекратяване на докторантурата по здравословни причини, съгласно т. 

4.9. от Договора за подготовка на докторанти в БАН – редовна и задочна 

докторантура по държавна поръчка.  

 

По т. 5 от дневния ред – Доклад от доц. Ирина Васева, относно командировка в 

Литва (ЕБР проект). 

 Научният съвет прие доклада на доц. д-р Ирина Васева от лаборатория „Регулация 

на генната експресия“, относно проведена командировка в Литва. 

 

По т. 6 от дневния ред – Отчет от гл. ас. Гергана Михайлова, относно 

командировка в Унгария (ЕБР проект). 

 Научният съвет прие отчета на гл. ас. д-р Гергана Михайлова от лаборатория 

„Фотосинтеза – активност и регулация“, относно проведена командировка в 

Унгария. 

 

По т. 7 от дневния ред – Отчет от проф. Катя Георгиева, относно командировка в 

Унгария (ЕБР проект). 

 Научният съвет прие отчета на проф. Катя Георгиева от лаборатория „Фотосинтеза – 

активност и регулация“, относно проведена командировка в Унгария. 



 

 

По т. 8 от дневния ред – Отчет от гл. ас. Теодора Тасева, относно командировка в 

Полша. 

 Научният съвет прие отчета на гл. ас. Теодора Тасева от лаборатория „Геномна 

динамика и стабилност“, относно проведена командировка в Полша. 

 

По т. 9. Разни  

 Научният съвет одобри ежемесечно изплащане на сумите от 15 лв. и 50 лв. за 

„доктор“ и „доктор на науките“, съответно, на служители-пенсионери от ИФРГ. 

 Научният съвет прие общата сума (158 000 лв.) за допълнителни възнаграждения в 

рамките на бюджет 2022 г. да бъде разпределена между съответните показатели от 

К2 на база 55%, 25%, 15% и 5% за публикации, цитати, привлечени средства и 

дейности, съответно, и цената на една точка за всеки показател се изчисли в 

зависимост от общия брой точки за дадения показател от К2. 

 Научният съвет прие списъкът с резултатите от точкуването по К2 картите за последните 

две години (2020-2021) да бъде изпратен до служителите на ИФРГ. 

 

 

14.10.2022 г.      Протоколчик: 

         /гл. ас. д-р И. Бойчева/ 

        

Председател на НС: 

         /проф. дн В. Великова/ 


