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Р Е Ш Е Н И Я  

на Научния съвет на ИФРГ – БАН 

 

На заседание, проведено в делови порядък (по електронен път) на 17-19.01.2023 г., 

НС на ИФРГ гласува следните решения: 

 

По т. 1 от дневния ред - По предложение на Директора на ИФРГ, проф. Валя 

Василева, за избор на Научно жури за провеждане на конкурс за академичната 

длъжност ''главен асистент'' по област 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Генетика“,  

лаборатория „Приложна генетика и растителни биотехнологии“ (Държавен вестник, 

брой 93/22.11.2022 г.), 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“ 

 Научният съвет избра НЖ в състав: 

Вътрешни членове: 

доц. д-р Мария Генева 

доц. д-р Людмила Симова-Стоилова 

доц. д-р Кирил Мишев 

Външни членове: 

проф. дсн Росица Бъчварова  

доц. д-р Славчо Славов     

Резервни членове: 

доц. д-р Десислава Тодорова 

доц. д-р Мирослава Жипонова (БФ на Софийски университет) 



 

По т. 2 от дневния ред - Доклад от доц. К Ананиена, относно заявка за редовни 

докторанти за основния конкурс 2023-2024 г. 

 В отговор на писмо, изх. № 6/09.01.2023 г., от Центъра за обучение при БАН, 

Научният съвет реши  да бъдат заявени три (3) бройки редовни докторанти за 

учебната 2023-2024 г., които да съответстват на трите докторски програми, по които 

ИФРГ има акредитация: Биохимия, Физиология на растенията и Генетика.   

 

По т. 3 от дневния ред – относно изплащане на възнагражденията за научните степени 

„доктор“ и „доктор на науките“. 

 Научният съвет реши изплащането на възнагражденията за научните степени 

„доктор“ – 300 лв. и „доктор на науките“ – 600 лв, одобрени с Протокол № 5/ 

11.08.2022 г., да продължи до получаването на бюджет 2023 г.   

 

 

19.01.2023 г.      Секретар: 

         /гл. ас. д-р И. Бойчева/ 

        

Председател на НС: 

         /проф. дн В. Великова/ 


