БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по биология и имунология на размножаването
„Акад. К. Братанов”
НАУЧЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ N 14 (РЕШЕНИЯ)
На 24.04.2012 от 14.00 часа, в Заседателната зала на Института по биология и
имунология на размножаването „Акад. К. Братанов” се проведе редовно
заседание на Научния съвет на ИБИР – БАН при следния дневен ред:

1. Избор на научно жури по конкурс за професор в научна специалност “Развъждане на
селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” с шифър
04.02.01, професионално направление 6.3. Животновъдство.
2. Избор на научно жури по конкурс за професор в научна специалност „Имунология” с
шифър 01.06.23, професионално направление 4.3. Биологически науки.
3. Избор на научно жури по конкурс за професор в научна специалност „Физиология на
животните и човека”, шифър 01.06.17, професионално направление 4.3. Биологически
науки.
4. Заявки за докторантури за редовно и задочно обучение за учебната 2012/2013.
5. Доклад за смяна на научен ръководител на задочна докторантура към секция
„Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”
6. Разни –
На заседанието присъстваха: проф. Д. Качева, доцент Росица Конакчиева,
доцент Стефан Лолов, доцент Мария Г. Иванова-Кичева, доц. М. Мурджева,
доцент Павел Рашев, доц. Б. Георгиев, доц. П. Тодоров, проф. Александър
Стойнев, професор Станимир Кюркчиев, професор Иван Кехайов, професор
Райна Георгиева.
От заседанието отсъстваха по уважителни причини доцент Милко Събев,
доцент Елена Кистанова, академик професор Богдан Петрунов.
Заседанието беше ръководено от доц. Р. Конакчиева.

Съгласно проведения дневен ред Научният съвет на ИБИР взе следните
решения:

Решение по т. 1
НС на ИБИР избра чрез явно гласуване с мнозинство от присъстващите следния
състав на Научно жури по обявен конкурс в ДВ, бр. 23/ 20.03.2012 за заемане на
академичната длъжност «Професор» по научна специалност «Развъждане на
селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”- шифър 04.02.01, професионално направление „Животновъдство”

- 6.3., област на висше

образование – „Аграрни науки и ветеринарна медицина” – шифър 6:

Вътрешни членове на НЖ: Доц. д-р Милко Събев; доц. д-р Пламен Тодоров, доц. д-р
Стефан Лолов, дбн. Външни членове: Проф. д-р Първан Първанов, Проф. д-р Жеко
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Димитров Байчев, двмн; Проф. Д-р Любомир Кънчев, дбн, Проф. д-р Михо Семков,
дссн. Резервни членове: вътрешен - доц. д-р Бойко Георгиев; външен - проф. д-р
Марин Тодоров.

Решение по т. 2
НС на ИБИР избра чрез явно гласуване с пълно мнозинство следния състав на
Научно жури по обявен конкурс в ДВ, бр. 23/ 20.03.2012 за заемане на академичната
длъжност «Професор» по научна специалност „Имунология” с шифър 01.06.23,
професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на висше
образование – «Природни науки, математика и информатика» – шифър 4:
Вътрешни членове на НЖ: доц. Росица Конакчиева дбн, доц. Милена Мурджева доктор,
доц. Цветелина Орешкова доктор. Външни членове - акад. проф. Богдан Петрунов, дмн,
проф. д-р Искра Алтънкова, дмн, проф. д-р Виктория Сарафян дмн, проф. д-р Николай
Лазаров дмн. Резервни членове:

външен - проф. д-р Елисаветa Наумова дмн;

вътрешен - доц. Павел Рашев, доктор.

Решение по т. 3
НС на ИБИР избра чрез явно гласуване с мнозинство от присъстващите следния
състав на Научно жури по обявен конкурс в ДВ, бр. 23/ 20.03.2012 за заемане на
академичната длъжност «Професор» по научна специалност „Физиология на
животните и човека” с шифър 01.06.17, професионално направление «Биологически
науки» - шифър 4.3., област на висше образование – «Природни науки, математика и
информатика» – шифър 4.
Вътрешни членове: Доц. Мария Георгиева – Кичева; доц. Милена Мурджева, доц. Павел
Рашев; Външни членове: акад. проф. Богдан Петрунов, проф. д-р Александър Стойнев,
проф. Елена Стефанова, проф. Нина Атанасова. Резервни членове: вътрешен - доц.
Цветелина Орешкова; външен - проф. Стефан Костянев.

Решение по т. 4
Във връзка с утвърждаването на държавна поръчка на нови задочни и редовни
докторантури за учебната 2012/2013 год. НС на ИБИР прие с мнозинство чрез явно
гласуване заявка за следните докторантури:
1. Редовна докторантура към секция „Молекулярна имунология’” в научна
специалност „Имунология” с шифър 01.06.23, професионално направление
«Биологически науки» - шифър 4.3., област на висше образование – «Природни
науки, математика и информатика» – шифър 4 на тема ФУНКЦИОНАЛНИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МЕЖДУ

АНТИГЕНПРЕДСТАВЯЩИ

И

ДЕЦИДУАЛНИ
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СТРОМАЛНИ КЛЕТКИ ПРЕЗ БРЕМЕННОСТТА с научен ръководител доцент
Цветелина Павлова Велева-Орешкова, доктор – 1 брой.
2.

Задочна докторантура към секция „Молекулярна имунология’” в научна

специалност „Имунология” с шифър 01.06.23, професионално направление
«Биологически науки» - шифър 4.3., област на висше образование – «Природни
науки, математика и информатика» – шифър 4 на тема „УЧАСТИЕ НА ЧОВЕШКИ
МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ В НЕОАНГИОГЕНЕЗА ПРИ ТУМОРИ НА
РЕПРОДУКТИВНИТЕ СИСТЕМИ” с научен ръководител доцент Милена Мурджева,
доктор – 1 брой.
3. Задочна докторантура в научна специалност Физиология на животните и
човека, шифър 01.06.17., професионално направление «Биологически науки» шифър 4.3., област на висше образование – «Природни науки, математика и
информатика» – шифър 4 на тема „Изследване на фактори при ин-витро
култивиране върху епигенетичния контрол, в частност ДНК метилиране при
ранни миши ембриони” с научен ръководител доцент Павел Рашев, доктор - 1
брой.
4. Задочна докторантура в научна специалност Физиология на животните и
човека,

шифър

01.06.17.,

професионално

направление

6.4.

„Ветеринарна

медицина“, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна
медицина“ на тема „Биохимичен анализ на някои показатели от змийска отрова
от двата подвида пепелянка – Vipera ammodytes ammodytes и Vipera ammodytes
meridionalis и влиянието им върху репродуктивните функции и ембриогенезата
при мишки” с научен ръководител доцент Павел Рашев – 1 брой.
5. Редовна докторантура към секция Имуноневроендокринология в научна
специалност

„Физиология

на

животните

и

човека”,

шифър

01.06.17.,

професионално направление «Биологически науки» - шифър 4.3., област на
висше образование – «Природни науки, математика и информатика» – шифър 4
на тема: „Молекулна основа на нарушени фертилни функции при мъжа
предизвикани от съвременни фактори на околната среда” с научен ръководител
доцент Росица Конакчиева, дбн. – 1 брой.

Решение по т. 5
НС на ИБИР одобри с явно мнозинство от присъстващите членове смяна на научния
ръководител на докторант на задочно обучение към секция „Репродуктивни
биотехнологии и криобиология на гаметите” - Ирина Владимирова Кирилова. На
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мястото на доцент Росен Стефанов беше избран нов научен ръководител – доцент
Мария Г. Иванова - Кичева.

Решение по т. 6
НС на ИБИР реши единодушно да подкрепи чрез изготвено от Ръководството на
ИБИР мотивирано предложение до ОС на БАН номинацията на академик
Александър Петров за Председател на БАН в предстоящите избори.
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