
 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ИНСТИТУТ ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА И ГЕНЕТИКА

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

Директор: 02/979-26-06; Зам. директор: 02/979-26-20 
Ел. поща: office-ifrg@bio21.bas.bg; 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 заседание, проведено на 19.12.2022 г., НС на ИФРГ гласува следните решения: 

По т. 1 от дневния ред - отчет на Вероника Делева - редовен докторант в лаб. 

”Експериментална алгология”. 

 Научният съвет прие отчета на В. Делева, с препоръка да бъде представена пред НС 

актуализирана работна програма за втората година на докторантурата. 

По т. 2 от дневния ред - доклад от доц. Григор Зехиров – ръководител на Юсеф 

Антоан Абу Обеид задочен докторант в лаб. “Растително-почвени взаимодействия” - 

относно годишния отчет на докторанта. 

 Научният съвет прие отлагането на отчета на задочен докторант Юсеф Антоан Абу 

Обеид за третата година, поради невъзможност за извършване на експерименталната 

работа, при условие, че следващата година ще се предприемат нужните действия, за 

да бъдат извършени експерименталните задачи. 

По т. 3 от дневния ред - доклад от доц. Григор Зехиров – ръководител на Юсеф 

Антоан Абу Обеид задочен докторант в лаб. “Растително-почвени взаимодействия” - 

относно годишната такса за обучение. 

 Научният съвет прие коригирането на годишната такса на чуждестранния задочен 

докторант Юсеф Антоан Абу Обеид на 2000 евро.  

По т. 4 от дневния ред – Доклад от проф. Виолета Великова, относно проведен 

конкурс за академичната длъжност “асистент”. 



 Научният съвет одобри избoра на Надя Красимирова Агайн-Стоянова на 

академичната длъжност „асистент“ по професионално направление 4.3 „Биологически 

науки”, специалност „Физиология на растенията“ към лаборатория „Приложна 

генетика и растителни биотехнологии”. НС реши Надя Красимирова Агайн-Стоянова 

да бъде назначена за срок от 4 години.  

По т. 5 от дневния ред – Отчет (форма С) на ЕБР проект с Унгария – докладва проф. 

Катя Георгиева. 

 Научният съвет прие отчета на проект „Защитни механизми в корените и листата, 

които позволяват на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis да преодолее 

пълно изсушаване“ в рамките на двустранното сътрудничество с Унгарската академия 

на науките.  

По т. 6 от дневния ред – Отчет (форма С) на ЕБР проект с Литва – докладва доц. 

Ирина Васева. 

 Научният съвет прие отчета на проект „Физиологични и молекулярни механизми на 

толерантност към засушаване при третиране с фитохормони (HormOnDrought)“ в 

рамките на двустранното сътрудничество с Литовски научно-изследователски център 

по земеделие и горско стопанство (LAMMC).  

По т. 7 от дневния ред – Отчет (форма С) на ЕБР проект с Чехия – докладва гл. ас. 

Иван Илиев. 

 Научният съвет прие отчета на проект „Биоразнообразие и биотехнология на зелени и 

синьо-зелени микроводорасли от горещи извори“ в рамките на двустранното 

сътрудничество с Институт по Ботаника – Чешка академия на науките.  

По т. 8 от дневния ред – Отчет (форма С) на ЕБР проект с Унгария – докладва гл. 

ас. Диляна Донева-Насева. 

 Научният съвет прие отчета на проект „Ефект от качеството на светлината върху 

листната физиология и фотосинтезата. Определяне ролята на полиамините в 

светлинно-модулирани условия“ в рамките на двустранното сътрудничество с 

Унгарската академия на науките.  



По т. 9 от дневния ред – Отчет – командировка в Унгария – докладва гл. ас. Виолета 

Пеева. 

 Научният съвет прие отчета на гл. ас. Виолета Пеева от лаборатория “Фотосинтеза - 

активност и регулация”, относно проведена командировка в Унгария. 

По т. 10 от дневния ред – Отчет – командировка в Унгария – докладва гл. ас. Диляна 

Донева-Насева. 

 Научният съвет прие отчета на гл. ас. Диляна Донева-Насева от лаборатория 

“Фотосинтеза - активност и регулация”, относно проведена командировка в Унгария. 

По т. 11 от дневния ред – Избор на ръководители на структурни научни звена 

(лаборатории) в ИФРГ. 

 Научният съвет одобри избора на ръководители на структурни научни звена 
(лаборатории) в ИФРГ, както следва: 
- лаборатория ''Фотосинтеза – активност и регулация'' – проф. дн Виолета Великова; 
- лаборатория ''Растително-почвени взаимодействия'' – доц. д-р Мария Генева; 
- лаборатория ''Регулатори на растежа и развитието на растенията'' – доц. д-р 

Десислава Тодорова; 
- лаборатория ''Регулация на генната експресия'' – доц. д-р Людмила Симова; 
- лаборатория ''Геномна динамика и стабилност'' – гл. ас. д-р Георги Бончев, и.д.; 
- лаборатория ''Експериментална алгология'' – гл. ас. д-р Иван Илиев, и.д. 

 

 

 

19.12.2022 г.      Секретар:    

         /гл. ас. д-р И. Бойчева/ 

        

Председател на НС: 

         /проф. дн В. Великова/ 

 


