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Протокол
на Първата работна среща на участниците и консултантите
по проект DBU 01/197 -„Биоинформатични изследвания върху
структурата и активността на протеини и лекарствено- рецепторни
взаимодействия,” проведена на 20 и 21.02.2009 г. в Университетски
център "Бачиново" на ЮЗУ
За участие в първата работна среща по проекта на всички членове на колектива
бяха изпратени подробни уведомителни писма ( прилагаме го отделно).
На 20.02.2009 имаше силно усложнена пътна обстановка, предизвикана от снежни
бури. Това възпрепиатства част от участниците в проекта да присъстват на
срещата.
Приветствия.
Срещата започна в 17 30 ч. в заседателната зала на база „Бачиново” и бе открита от
доц. д-р Петър Миланов, който

приветствува участниците в срещата. В него

засегна важността на проекта за научното и кадровото развитие на ЮЗУ „Неофит
Рилски”, за подпомагането на научното израстване на младите участници в
проекта, за важността на биоинформатиката като обединяващо направление на
научните изследвания на представители на катедрите по математика, информатика,
химия и физика на ПМФ.
С пристигането му, Ректорат на ЮЗУ и Ръководител на проекта
проф.Мирчев, поздрави участниците и им пожела успешна работа.

Приет бе дневният ред на работната среща:
1.Кратка анотация на проекта
2.Представяне на участниците в проекта.
3.Управление на проекта
4.Формиране на работни групи, свързани с текущите цели на проекта
5.Бюджетен план на проекта.
6.Текущи задачи
7.Планиране на следваща работна среща
8.Закриване на работната среща
По нататък срещата продължи по приетия дневен ред.
1.Кратка анотация на проекта
Кратка анотация на проекта и основните моменти от договора с Фонда
представи доц. д-р Петър Миланов.
Настоящият проект е в областта на информатиката и биотехнологиите и е
пряко свързан с математическите и биоинформатичните изследвания на модели на
биопроцесите,

протеиновите

структури

и

лекарствено

рецепторните

взаимодействия. Интересът в последните години към моделирането на биопроцеси
е мотивиран от стремежа към подобряване и повишаване на качеството на
човешкия живот, изследванията в здравеопазването и биоиндустията.
Биоинформатика е нова наука свързана с биологията, математиката, приложната
статистика и компютърните наука. Тя е развита за решаване на проблеми в
лекарствения дизайн, протеиновия анализ и в биотехнологиите. През последното
десетилетия бяха създадени методи и алгоритми, даващи възможност за
създаването на големи бази от данни за генетика, белтъчни последователности и
лекарствено- рецепторни взаимодействия, свързани с експериментални резултати.
Използването на математически модели и софтуерни продукти е продиктувано от
големия взрив на експериментални данни от различни области на биологията.

Научният колектив на настоящия проект включва специалисти от областта
на математиката, информатиката, химията, биохимията и биологията,. Областта на
изследване на проекта е интердисциплинарна и изисква знания и умения от всички
гореспоменати науки.
Петър Миланов изложи също и основните моменти от Договора ДО 02/ 162 /
16.12.2008 с Фонда „Научни изследвания”, касаещи правата и задълженията на
колектива за:
- допустимите разходи по проекта;
- необходимите условия, научните резултати и финансовата отчетност на
колектива.
2.Представяне на участниците в проекта.
Всеки от присъстващите се представи сам, разказа за професионалните си
интереси и възможности,както и за опита си от участие в други проекти.
П.Миланов представи на кратко отсъстващите и техните научни области и
интереси, а така също и научните причини за включването им в проекта.
3.Управление на проекта
Решено бе проектът да бъде

управляван от два съвета – Научен и

Административен.
Административният съвет ще управлява технически и административни
въпроси като:
·

Закупуване

на

компютърна

екипировка,

последователността

на

биологичните експерименти;
·

Контакт с други институции – национални и международни;

·

Мониторинг и контрол върху изпълнението

на финансовия план и

счетоводство.
Научният съвет ще следи за:
·

Изпълненото на целите на проекта, формулирани в предложението за
проект;

·

Формирането на изследователски групи, за реализирането на конкретни
стъпки по проекта;

·

Ръководството на студенти и аспиранти,за подпомагане на работата на
младите учени по проекта;

·

Мониторинг и контрол на изпълнението на научната

програма по

проекта.
Прието бе предложението: доц. д-р Петър

Миланов да бъде избран за

аместник ръководител на проекта.
За членове на административния съвет бяха избрани:
·

Проф. д-р Иван Мирчев;

·

Доц. д-р Петър Миланов;

·

Гл. ас. д-р Иван Тренчев;

·

Ст.ас. Кристина Грънчарска;

·

Павлина Шейтанска;

·

Радка Кундева;

·

Външен контрольор (Предвижда се в края на първия отчетен период
да бъде поканен такъв).

За членове на научния съвет бяха избрани:
·

Проф. д-р Иван Мирчев;

·

Акад. д.м.н Петър Стоянов Кендеров;

·

Акад. д.б.н. Евгени Викторов Головински;

·

Акад. д.м.н. Стефан Манев Додунеков;

·

Проф. д-р Никола Янев

·

Доц. д-р Петър Миланов

·

Доц д-р Невена Пенчева

·

Ст.н.с. II ст. д-р Емил Бурназки;

·

Гл.ас. д-р Иван Тренчев.

4.Формиране на работни групи, свързани с текущите цели на проекта
Формирани бяха следните работните групи по проекта:
Първа група: „Дизайн, синтез и биологична активност на вещества,
представляващи определен интерес” ръководител доц. д-р Невена Пенчева;
Доц. д-р Невена Стоянова Пенчева
Акад. д.б.н. Евгени Викторов Головински;
Проф. д-р Ценка Савова Милкова
Ст. н.с. II д-р Тамара Иванова Пайпанова
Гл. ас. д-р Живко Асенов Велков
Гл. ас. д-р Мая Георгиева Спасова
Ас. Кристина Живкова Грънчарска

Втора група: „Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на
протеините” – с ръководител Проф. д-р Никола Иванов Янев

Проф. д-р Никола Иванов Янев
Акад. д.м.н Петър Кендеров
Акад. д.м.н. Стефан Додунеков
Проф. д-р Румен Андонов
Гл. ас. д-р Иван Тренчев

Трета група: „Моделиране на лекарствено-рецепторни взаимодействия”- с
ръководител Доц. д-р Петър Борисов Миланов;

Доц. д-р Петър Борисов Миланов
Проф. д-р Иван Мирчев
Акад. д.м.н Петър Кендеров
Акад. д.м.н. Стефан Додунеков
Доц. д-р Борислав Юруков
Доц. д-р Невена Пенчева
Ст. н.с. II д-р Тамара Пайпанова
Ас. Надежда Борисова
Ас. Иван Тодорин

Четвърта група: „Разработване и внедряване на биоинформационен софтуер за
нуждите на проекта”- с ръководители ст.н.с. II д-р Емил Бурназки, гл.ас. д-р Иван
Тренчев;
Гл. ас. д-р Иван Драгов Тренчев
Гл. ас. д-р Антон Нанев Стоилов
Ас. Надежда Пламенова Борисова
Ас. Велин Спасов Кралев
Ас. Иван Благоев Тодорин
Студенти
Благовест Касабов
Светослав Славков

Радослав Младенов

Кирил Гащеовски
Илия Тиньоков
По тази точка от дневния ред бе взето решение ръководителите на работните
групи да направят финансов план-програма за всяка една от тях и да го представят
на следващата работна среща.
5.Бюджетен план на проекта
Бюджетният план за първия етап да бъде изготвен по финансовите план-програми
на четирите работни групи.

6.Текущи задачи
Единодушно бе решено Проектът да има собствен Web site, като за неговото
изграждане и поддържане отговарят членовете на 4-та работна група.
Участниците в работната среща взеха решение за работа в първа работна
група да се поканят:
От ЮЗУ „Неофит Рилски”
Гл. ас. д-р Иванка Георгиева Станкова ЮЗУ „Неофит Рилски”
Доц. д-р Милена Райкова Колева
Гл. ас. д-р Стоян Везенков
От ХТИ
Проф. Везенков
Доц. Емилия Найденова
Доц. Андрияна Бойчева

На срещата бе взето решение Гл. ас. д-р Стоян Везенков и ст. Благовест
Касавов да бъдат включени към участниците в проекта.
7.Планиране на следваща работна среща
Решено бе Административния съвет

да определи следваща дата за

следващата работна среща и уведоми своевременно всички участници.
8.Закриване на работната среща

