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Р Е Ш Е Н И Я  

на Научния съвет на ИФРГ – БАН 

На заседание, проведено на 15.11.2022 г., НС на ИФРГ гласува следните решения: 

По т. 1 от дневния ред  

 Научният съвет утвърди назначаването на проф. д-р Катя Георгиева за заместник-

директор. 

По т. 2 от дневния ред  

 Научният съвет утвърди назначаването на доц. д-р Калина Ананиева за научен 

секретар. 

По т. 3 от дневния ред  

 Научният съвет избра ръководство на НС в състав: проф. дн Виолета Великова – 

председател, доц. д-р Людмила Симова – заместник председател, гл. ас. д-р Ирина 

Бойчева - секретар. 

По т. 4 от дневния ред – Разпределение на средствата, получени от БАН за първия 

етап на НП ''Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни 

научни списания и отворения достъп до научна информация''. 

 Научният съвет прие следната методика за разпределение на средствата: към точките 

за публикации в Q1 и Q2, шест и четири точки, съответно, се добавят (1) числовата 

стойност на импакт фактора на списанието за 2020; и (2) две и една точка за 

първи/кореспондиращ автор в списания Q1 и Q2, съответно.  



По т. 5 от дневния ред – По предложение на Директора на ИФРГ за избор на 

Комисия за провеждане на конкурс за академичната длъжност ''асистент'' на тема: 

„Изучаване на видовото разнообразие и екологична динамика при растенията чрез 

прилагане на ДНК баркодинг технологии“. 

 Научният съвет избра комисия в състав: 

1. Проф. д-р Валя Василева 

2. Проф. д-р Катя Георгиева 

3. Доц. д-р Кирил Мишев 

По т. 6 от дневния ред – По предложение на Директора на ИФРГ за избор на 

Комисия за провеждане на конкурс за академичната длъжност ''асистент'' на тема: 

„Приложение на иновативни биопродукти за повишаване на продуктивността и 

устойчивостта растенията към стрес“. 

 Научният съвет избра комисия в състав: 

1. Проф. дн Виолета Великова 

2. Доц. д-р Калина Ананиева 

3. Доц. д-р Искрен Сергиев 

 

 

 

18.11.2022 г.      Протоколчик: 

         /гл. ас. д-р И. Бойчева/ 

        

Председател на НС: 

         /проф. дн В. Великова/ 

 


