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Проект ReProForce 

36ТИ МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 
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Обща цел – Създаване на условия за повишаване на изследователския потенциал на 
ИБИР и възстановяване на лидерската му позиция в областта на биологията и 

имунологията на репродукцията при животните и човека в Югоизточна Европа 

Идея  – Проектът ReProForce дава възможност на ИБИР-БАН да увеличи кадровия и 
технологичния си потенциал и да задълбочи сътрудничествата си в национален и 

европейски мащаб 

Начало – 12.2009, продължитленост – 42 месеца 

Финансирани от 7 РП – 3 000 000 лв                 

Съфинансирани  от МОМН –  324 030 лв 

Високо-конкурентен  проект – от 1300 проекти по програма REGPOT – 
финансирани 16 

Координатор и единствен бенефициент –  Институт по биология и 
имунология на размножаването 

Лаборатория по Биомедицинска ембриология – Център за 
изследване на стволови клетки, Милански Университет, 
Италия - проф. Ф.Гандолфи 

Катедра по Акушерство при Фридрих Шилер универистет, 
Йена, Германия - проф. У.Маркерт  

Частна болница по гинекология, Магдебург, Германия - 
проф. Х.Донат  

Катедра по биологични науки, Униберситета в Есекс, 
Колчестър, Великобритания - проф. Н.Фернандес  

Група по човешка и животинска физиология, Катедра по 
животновъдство, Вагенинген, Холандия - проф. К Търдс 

Университет по ветеринарна медицина, Биотехнология на 
размножаването, Клинична катедра по размножаване и 
животновъдство, Виена, Австрия - д-р У.Безенфелдер 

Университетска клиника по репродуктивна медицина и 
гинекологична ендокринология, Магдебург, Германия – 
проф. Ю.Клайнщайн 
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 Повишаване  на изследователския  

капацитет на ИБИР - БАН  

 Двустранна мобилност - 20 учени от ИБИР 

посещават институтите-партньори в чужбина и 10  

изследователи от институтите-партньори посещават 

ИБИР за участие в семинари и научно - 

изследователска дейност 

 Откриване на нови работни места  

 Организиране на съвместни семинари  

 Повишаване на техническия 

капацитет на ИБИР - БАН 

 

 Дооборудване и организация на 4 

специализирани високо-технологични 

лаборатории 

 Обучение върху новото оборудване 

 Свързаност с международни библиотечни 

мрежи 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ                                          ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
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 Повишаване разпознаваемостта на 

ИБИР-БАН в България, Югоизгочна 

Европа и интегриране в 

Европейското научно пространство 

 

 Създаване на научна мрежа с партньорите 

 Организиране на международни  конференции  и 

симпозиуми  

 Участие в Европейски конференции и визити на 

потенциални партньори 

 Представяне на новото оборудване пред научните и 

бизнес среди 

 Организиране на кръгла маса с пациенти 

 Организиране на работни срещи с фермери 

 Локални мероприятия (Отворени врати в ИБИР-БАН, 

работни семинари и срещи, посещения) 

 Обновяване на информационния портал на ИБИР; 

публичност на резултатите от проекта 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ                                          ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 
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• Двустранна обмяна на „know-how” и програми за мобилност 

• Методологично обучение на учени от ИБИР 

• Назначаване на нови изследователи 

РП1: Повишаване на 
изследователските 

възможности на ИБИР 

• Обновяване и модернизиране на материално – техническата база на ИБИР 

• Разширяване на достъпа до международни библиотечни информационни системи 

РП2: Повишаване на 
способността на ИБИР за 
изследвания, техническо 
развитие и иновативност 

•  Изграждане на Web портал за популяризиране на резултатите от дейностите по поректа и 
привличане на нови партньори 

•  Организиране на дейности за популяризиране на проекта и научните и приложните постижения 
на ИБИР  

•  Представяне на новите високо-технологични лаборатории на ИБИР и иницииране на нови бизнес 
контaкти в областтите на медицината и земеделието 

•  Съвместни дейности със СУБ 

РП4: Популяризиране и 
разпознаваемост на 

резултатите от Проекта 

РАБОТНИ ПАКЕТИ                                          ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

Лидери: Д. Качева, Ст. Кюркчиев 

Лидери: М. Стаменова, Р. Конакчиева  

Лидери: М. Иванова, М. Кичева 
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• Oсигуряване на гладкото протичане на дейностите по проекта, за да се 
постигнат предвидените резултати навреме и в рамките на планирания бюджет. 

• Oсигуряване на ефективна и независима текуща оценка на дейностите по 
всички части на проекта. 

• Oсигуряване на подходящи действия в случаи на предвидени или неочаквани 
рискове и трудности. 

• Координиране на връзките с Комисията 

РП5: Управление и 
координация на 

„ReProForce” 

• Създаване на съвет от независими международни експерти, 
които ще бъдат избрани от Европейската комисия.  

• Изготвяне на оценка за извършената дейност по проекта от 
избрания съвет. 

РП6: Ревю от Експертен 
съвет 

РАБОТНИ ПАКЕТИ                                          ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

Координатор: М. Моллова 

Научен експерт: Е. Кистанова 
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• Развитие на стратегически партньорства на ИБИР-
БАН 

• Разпространение на резултатите от научните 
изследвания ИБИР 

 

 

 

 

 

 

 

WP3: Изграждане на мрежи 

13-ти Международен симпозиум по 
имунология на размножаването 

2-ра Конференция на Балканската мрежа за 
Репродуктивни Биотехнологии при животните 

Курс "биотехнология на ембриотрансфера при 
селскостопанските животни" 

Кръгла маса на тема "асистирана репродукция" 

Семинар на тема "Митохондрии и 
репродукция" 

Установяване на обща визия и план 
за сътрудничество с партньорите от 
проект ReProForce 

Участие в Европейските научни 
прояви и на мрежи: ESDAR, AETE, 
ESRADI 

Установяване на по-тесни връзки с 
националните лаборатории 

Организиране на 
съвместни 
семинари 

Изследвания на стволови клетки 

Имунологични проблеми в човешката 
репродукция 

Приложение на биотехнологии в 
репродукцията на селскостопанските 

животни 

Проблеми на Протеомиката 
Leaders: R. Georgieva 
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36th Month Report 

КАКВО Е СВЪРШЕНО ДО ТОЗИ МОМЕНТ… 
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WP1: ПОВИШАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИБИР 

Двустранни визити на мобилност с изследователските организации на партньорите през 2010 - 2012 

 
 

Резултати:  

Всички планирани посещения са изпълнени 

успешно и националните участници по 

проект ReProForce са придобили нови 

компетенции, както и нови изследователски 

познания ценни за напредъка на 

конкретните им изследвания в ИБИР. 

Нашите международни партньори, 

натрупаха по-добри впечатления и се 

запознаха по-отблизо с националното ниво 

на изследвания - това ще бъде много 

полезно за бъдещо сътрудничество и по-

добър трансфер на знания. След всяко 

посещение е изготвен подробен доклад от 

всеки участник с посещение по дейността 

мобилност, който е предаден на WP лидер 

на дейността. 

Национални 
участници по 

ReProForce 
(16), 

посещения 
(20) 

 

•Д. Качева 

•Е. Кистанова 

•К. Шумков 

•Д. Даскалова 

•Д. Абаджиева 

•П. Рашев 

•М. Моллова 

•С. Кюркчиев 

•Р. Димитров 

•Г. Георгиев 

•М. Мурджева 

•Р. Конакчиева 

•С. Хайрабедян 

•А. Куков 

•Д. Стоянова 

•Ж. Динева 

 

 

Международни 
Партньори (6), 

визити (6) 

•К. Търдс 

•У. Маркерт 

•Н. Фернандез 

•Х. Донат 

•Ю. Клайнщайн 

•У. Безенфелдер 
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WP1: ПОВИШАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИБИР 

Организация на научно-методични семинари(10) 

 

 
 

Резултат:  

Всички планирани обучения 

са изпълнени успешно. 

ReProForce участниците както 

и друг научен персонал от 

ИБИР се възползваха от 

теоретичните и практическите 

обучения и презентации. 

Трансферът на знания 

(обучение и дискусии) бе 

много важен за 

максималното използване на 

наскоро придобитата научна 

апаратура и актуализирането 

на познанията относно новото 

поколение методи. 

 Приложение на флоуцитометрия за анализ на клетки, 2010 

 Приложение на протеомни методи за анализ, 2010 

 Подготовката на пробите и анализ на изображенята на конфокален 

микроскоп Leica, 2010 

 Приложение на спектрофотометрични методи за анализ, 2011 

 4 обширни методични семинара представящи новото поколение от 

изследователски методи, 2011 

o llumina: “Представяне на ново поколение персонално 

секвениране и анализ на микрочипове с приложение в широк 

спектър от научни изследвания и диагностичната практика”.  

o Agilent: “Съвременни технологии на Agilent, прилагани в областта 

на анализа на микрочипове” . 

o Hitachi: “Нов модел на Трансмисионна електронна микроскопия, 

произведен от Hitachi” 

o BioRad: «Протеомен начин на работа – откриване на света на 

протеините"  

 Микроманипулационната система и конфокалния микроскоп като 

мощни инструменти на изследване на яйцеклетка и ембриона, 2012 

 Теоретичен и практически курс по "флоуцитометрия", 2012 
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WP1: ПОВИШАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИБИР  

Назначаване на нови изследователи 

 
 

Резултати:  

Създаването на по-добра изследователска среда в 

рамките на Института направи привлекателно за бившия 

докторанти от Института, с международен 

изследователски опит да се присъединят отново към 

колегите си и да трансферират обратно знания по нови 

методики и технологии.  

Двама изследователи, които са защитили докторската си 

дисертации в ИБИР с опит от Научни институции в САЩ са 

се върнали и са готови да помогнат за повишаване на 

потенциала за научни изследвания на Института. Това 

завръщане бе улеснено от онлайн публикуването и 

разпространението на нови възможности за работа, 

предоставени по проект ReProForce.  

Двама техници са причислени към персонала на 

обновените и новосъздадените лаборатории на ИБИР, и 

са отговорни за поддръжката, обучението и подкрепата 

на младите изследователи в ИБИР, в тяхното ежедневно 

използване на закупеното оборудване.  

На непълно работно време е назначен помощник 

мениджър, който значително допринася за правилното 

изпълнение на задачите по проекта ReProForce. 

Служители назначени от 
проект ReProForce 

Димитър Автански 

Сорен Хайрабедян 

Георги Николов 

Володя Георгиев 

Пламен Старев 

Позиция 

Гл. ас. (2 месеца) 

Гл. ас.  

Специалист 

Изследовател-специалист 

Пом. мениджър 
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РП2:  ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИБИР 
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РП2:  ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИБИР 

•Разглеждане на оферти и изготвяне на техническите спецификации на съвременното висококачествено 
оборудване необходимо за надграждане на 4 съществуващи лаборатории ; 

•Организация на процедура за избор на Юридическа компания необходима за покриване на правната 
страна на предстоящия търг в съответствие със Закона за обществените поръчки. 

•Подготовка на цялата тръжна документация, с помощта на Юридическата компания и изпълнение на 
тръжната процедура, свързана със системите и оборудването разделени в 13 позиции за слединте 4 
лаборатории, както следва: Лаборатория за протеомен анализ; Лаборатория за клетъчно култивиране, 
физически и химически анализи; Лаборатория за ин витро оплождане и трансфер на ембриони и Лаборатория 
за конфокална и светлинна микроскопия. 

•Оборудването предвидено за модернизация на съществуващите четири изследователски лаборатории е 
доставено и въведено в експлоатация през първите 6 месеца от проекта и теоретичното и практическото 
обучение е проведено съгласно договорите с компаниите изпълнителки. 
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WP2: STRENGTHENING OF THE TECHNOLOGICAL CAPACITY OF IBIR” 

Package Leaders:  Maria Stamenova, Rossitza Konakchieva 
 

 

•  . 

•  . 

•  . 

• . 

• . 

• . 

• . 

• . 
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РП2:  ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИБИР 

 
 

• Biology of Reproduction (print+online) 

• Stem Cells (print+online)  

• HINARI (online) 

• Theriogenology (print+online) 

• Reproduction (print+online) 

• Molecular Human Reproduction (print+online) 

• Human Reproduction Update (print+online) 

• Cell Stem Cell (print+online) 

• Reproductive Biomedicine Online  (print+online) 
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WP2: ПОВИШАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИБИР 

Package Leaders:  Maria Stamenova, Rossitza Konakchieva 
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• Цялото оборудване се експлоатира активно и с пълния си капацитет при 

условията на съгласувани действия между партньорските центрове и 

изследователските дейности за обучение, създадени в рамките на 

ReProForce.Прилагането на пълноценно оборудване в изследователската 

практика създаде необходимите условия за: 

• Разработване на творчески фундамент за преподаване и обучение на високо 

ниво на млади изследователи, докторанти, научните сътрудници (асистенти) и 

студенти; 

• Изпълнението на научните експерименти на ниво, сравнимо с това на други 

европейски центрове; 

• Постигане на конкурентоспособност при разпространението на резултатите от 

научните изследвания 
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WP3: “Създаване на мрежи” 

  

3.1. Задълбочаване на 
стратегическите 

партньорства на ИБИР 

3.1.1. Създаване на обща 
визия и план за 

сътрудничество с 
Партньорите по ReProForce 

Учредителна среща на Проект ReProForce  

  2-ра Партньорска среща 

3-та Партньорска среща 

3.1.2. Партньорство за 
развитие на Европейски 
научноизследователски 

лаборатории 

Участие в Европейски конференции и Мрежи: ESDAR, AETE, ESRAD (8) 

Нови 
партньори 

9 Изследователски 
институции 
3 партньорства от 
SEE 
6 Индустиални 
партноьри 

3.1.3. Установяване на по-
тесни връзки с национални 

лаборатории и местни 
участници (Бизнес) 

Установяване на 
тесни 
взаимоотношения 

 4 Университета 

 4 Обществени научни 
институции 

 2 бизнес партньора по 
репродуктивна биология 

Създаване на 
нови контакти 

 - 7 бизнес партньора – животновъдтсво и репродукция 

 - 2 бизнес партньора – медицинска репродукция 

Нови Съвместни дейности 
включващи различни РП на 

ЕС 

Under LOT11, “Erasmus” EU Program with Egypt. international students 
participation, COST Action FA 0602, COST Action FA 1201  

Разширяване на 
създадената Репродуктивна 

мрежа на ИБИР с нови 
партньори 

Изследоватеслки институции от ЕС (9), Изследователски институции от 
Югоизточна Европа (3), Европейски индустриални партньори (3), 
Партньори в областта на иновациите и технологичния трансфер (3) 
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WP3: “Създаване на мрежи” 

3.2. 
Разпространение 

на научните 
резултати от 

изследователската 
работа в ИБИР 

Организиране 
на научни 
семинари 

3.2.1. Организиране на 13-ти  Международен 
Симпосиум по Имунология на Репродукцията – 

Юни 2012 

3.2.2. 2-ра Конференция на Балканската мрежа 
за Биотехнологии и размножаване на животните - 

Февруари 2011 

Сателитен Семинар на тема 
“Перспективи за 
установяване на 

сътрудничество под 7РП и 
други инициативи, между 
страните от ЕС, и тези от 

Западния Балкански 
регион” 3.2.3. Kурс за обучение на земеделски 

производители и представители на Асоциации по 
животновъдство - "Биотехнологии за 

ембриотрансфер при селскостопанските 
животни" – Септември 2010  

3.2.4. Кръгла маса: “Асистирани репродуктивни 
технологии (ART)” – Октомври 2011 

3.2.5. Семинар на тема “Митохондрии и 
репродукция” - Юни 2010 Leader: R. Georgieva 
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WP3: “Изграждане на устойчиви мрежи” 

Package Leaders:  Rayna Georgieva 
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Изградената по проект ReProForce разширена Национална мрежа по Репродукция която е 

насочена към повишаване на научното и технологичното ниво на научноизследователската 

дейност и образованието в областта на репродуктивната биология и имунология, имаше 

много успешна дейност. Тази дейност може да се обобщи както следва: 

• Привличане и участие на студентите в разработката на бакалавърски и магистърски тезиси в Секциите 

на Института - 12 

• Привличане и участието на изследователи от други изследователски институции и университети за 

разработка на докторски дисертации -10 

• Привличането и участието на изследователи от други изследователски институции и университети за 

сътрудничество в експериментална работа - 30 

• Привличането и участието на изследователи от други изследователски институции и университети за 

съвместна експериментална изследователска работа по външни изследователски проекти и грантове - 

2 

Съвместни публикации с национални партньори - 40 

Съвместни книги с национални партньори - три в международни издания, една в 

националното издание 
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WP4. Промоция и публичност на проектните резултати 

 
 

 Списък от материали съгласно WP4 за дисеминиране на проект ReProForce 

•Папки с логото на проекта 

•Папки с логото на Института 

•Преносими компютри с логото на проекта 

•Визитарници за визитни картички с логото на проекта 

•Химикалки с логото на проекта 

•Двуезичен уеб сайт на ИБИР-БАН (http://ibir.bas.bg), включително неговата история, мисия и приоритети, структура, научни кадри, научни 
проблеми, разработени проекти, публикации, линкове към подобни сайтове, линкове към Министерството на образованието и науката, 
връзки към международните организации бе изготвена за разпространение и популяризиране сред учените и широката общественост на 
получените научни резултати и постижения. 

•Двуезичен уеб сайт на проект ReProForce (http://reproforce.ibir.bas.bg), включително информация за проекта и всички основни дейности и 
събития за изпълнението му пред научната общност бе изготвен и се поддържа постоянно. 

•Двуезична Брошура на проект ReProForce  (1-во издание 2010) съдържаща информация за проекта: подробности за схемата за 
финансиране, целите на проекта и данни за контакт могат да бъдат намерени на http://reproforce.ibir.bas.bg 

•Мултимедиен филм за промоция на научните и приложни постижения на ИБИР 

•Мултимедийна презентация за промоция на постиженията на проект ReProForce 

•Лозунг с лого на Проекта 

•Плакат за мисията и приоритетите на ИБИР-БАН с логото на проекта 

•Две плакати на български и английски език на проекта представлява на постоянна изложба в Голямата зала на Българската академия на 
науките и на българския парламент Хаус 
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WP4. Промоция и публичност на проектните резултати     

 
 Допълнителни дейности със СУБ, българските 

университети, медицински и аграрни институции 

 

•Специална група по Репродуктивна ендокринология 
на ESHRE 

•Българското общество по медицинска биология 

•Медицински университет-Плевен, Българското 
дружество по клинична имунология, Съюза на 
българските на учен и Центъра за репродуктивно 
здраве - Плевен. 

•Съюз на Българските Учените (СУБ) 

•Химикотехнологичен и металургичен университет 

•Българската асоциация по стерилитет и 
репродуктивното здраве (BASRH) в партньорство с 
Българската асоциация за репродуктивна човешка 
ембриология (BARHE) и Българската асоциация за 
гинекологична ендоскопия (BAGE). 

•Балканската асоциация по размножаването на 
животните. 

Промоционални елементи за всяко събитие 

•Обявяване в Седмичен бюлетин Българската 
академия на науките с в съответния и уеб сайт 

•Обявяване в уеб сайта на ReProForce 

•Постерна обява за събитието 

•Ламинирани обяви – формат A4 

•Покана за събитието   

•Програма 

•Книжка с Програма и Абстракти  

•Фото Табло за събитието 

•Сертификат за участие с Лого на Проекта (когато е 
се касае за провеждане на Учебен Курс) 
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РП5: “МЕНИДЖМЪНТ И КООРДИНАЦИЯ НА АКТИВНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА“ 

Отговорност за навременно и адекватно на бюджета изпълнение на 

всички активности по Проекта, координация на обмените визити и 

мобилностите, дейностите по обучение на младите учени в ИБИР е поета 

от Пакет 5. Финансовият мениджмънт пакет следва стрикно Българското и 

Европейско законодателство при реализацията на Проекта. 
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WP6: “EXTERNAL EVALUATION OF IBIR”  

 
 

Дейностите ще започнат след 2012 г. ... 

Панелът за оценка ще стартира, след като всички ReProForce дейности са завършени, и ще 

се проведе от M36 до M42: 

36th 42nd 
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 Повишаване на изследователския капацитет на ИБИР-БАН 

 Повишена публикационна дейност на персонала на ИБИР: 

o Нови публикации (110) в национални и международни научни списания през периода 2010-

2012, сред които 51 са в списания с импакт фактор (IF). 

• 49 публикации в международни списания 

• 50 публикации в национални списания 

• 11 научни книги - 7 в български и 4 в международни издания. 

o Съвместни дейности с международни партньори в 18 съвместни публикации: 

• 11 в специализирани международни реферирани списания: 

• 4 са с ReProForce партньори като резултат от общата научна работа по време на 

посещенията за мобилност; 

• 3 публикации в национални списания 

• 4 научни книги, публикувани в международни издания 

o Резултат на съвместни дейности с национални партньори 

• 27 публикации в международни списания 

• 45 публикации в български списания 

• 5 научни книги в България. 
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Повишаване на квалификацията на персонала: 

 
 3 квалифицирани изследователи са били наети в ИБИР-БАН; 

 4 докторанти са защитили дисертации; 

 4 научни звания Доцент и 2 научни звания Професор са присъдени; 

 5 изследователи от ИБИР са в процедури за пресъждане на научно 

звание Доцент; 

 1 член на проект ReProForce е спечелил научно-изследователска 

стипендия от DAAD, Германия с продължителност 3 месеца за 

обучение в Йена; 
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За да се подкрепи устойчивостта на проекта ReProForce FP7-REGPOT-2009-1 и 

като по-нататъшното развитие 2 нови изследователски проекти бяха разработени 

и представени със съвместното участие на настоящи Подкрепящи партньори, 

както и с ангажирането на нови научноизследователски партньори от 

Европейския съюз: 

1. Nutrient Sensitive Biomarkers for Optimization of Reproductive Technologies in 

Native and Commercial Pig Breeds: a Comparative Physiological Approach, 

REPROPIG, FP7-KBEE-2012-6 (Netherlands, Germany, Italy, Spain, Bulgaria, 

Hungary, and Lithuania), Coordinator K. Teerds. 

2. Sustainability of the research and innovative capacity building of the Bulgarian 

Institute "Biology and Immunology of Reproduction", ReProForce.plus, FP7-

REGPOT-2012-2013-1, Coordinator E. Kistanovа 
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Основните задачи за 36-месечен отчетен период са завършени. Благодарение на редовния и 

строг контрол върху протичането на проекта, за да достави резултати на време, с достатъчно 

добро качество и в рамките на бюджета, всички работни пакети по изпълнението на проекта 

ReProForce са постигнали своите цели и задачи. Като цяло, изпълнението на работния план се 

провежда своевременно и е постигнало  очакваните резултати от проекта. 

 

Основната цел - да се създадат благоприятни условия за засилване на научно-

изследователския потенциал на ИБИР, за да се възстановят водещите позиции в областта на 

биология и имунология на репродукцията при животните и човека в Югоизточна Европа е 

постигната: 

• ИБИР е седалище на Международния координационен комитет по имунология на 

репродукцията (от 1967). 

• ИБИР е седалище на Балканската мрежа за биотехнологии в репродукцията при животни 

(ESDAR). 

• ИБИР се предлага да бъде домакин на Годишната среща на ESDAR през 2013. 


