БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”

НАУЧЕН СЪВЕТ

Протокол N 24 (РЕШЕНИЯ)

На 12.02.2013 (вторник) от 14.00 часа, в Заседателната зала на Института
по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов” се проведе
заседание на Научния съвет със следния дневен ред:

1. Отчет на докторант към секция „Молекулярна имунология” – презентация на
Камелия Винкетова.
2. Приемане на Правилник за работата на Научния съвет – продължение от
заседание на 17.01.2013.
3. Избор на „доцент” по научна специалност „Физиология на животните и
човека”- шифър 01.06.17, научно направление 4.3- Биологически науки, област на
висше образование 4- Природни науки, математика и информатика за нуждите на
секция „Имунобиология на размножаването” – Предложение от Научно жури.
4. Предложения за докторантури за учебната 2012/2013 (допълнителен прием) и
държавна поръчка за 2013/2014.
5. Разни

На заседанието присъстваха: проф. Димитрина Качева, проф. Росица Конакчиева,
проф. Стефан Лолов, проф. Мария Г. Иванова-Кичева, доц. Милена Мурджева,
доц. Милко Събев, доц. Павел Рашев, доц. Пламен Тодоров, доц. Бойко Георгиев,
доц. Елена Кистанова, доц. Росен Стефанов, доц. Цветелина Орешкова-Велева,
акад. Богдан Петрунов, проф. Райна Георгиева, проф. Александър Стойнев, д-р
Колъо Влахов, доц. Малчо Петров. Отсъства проф. Иван Кехайов.
Кворум на заседанието – списъчен състав на НС от 18 души - 17 присъстващи.
Заседанието беше ръководено от проф. Р. Конакчиева.
----------------------------------------------------------

По т. 1 - По първа точка на заседанието ас. Камелия Винкетова - задочен докторант
към секция „Молекулярна имунология”, изнесе презентация на тема "Функционални
взаимодействия

между

имунни

и

децидуални

стромални

клетки

при

ранна

бременност". Доцент Цветелина Орешкова – научен ръководител на задочната
докторантура, представи накратко докторантката и изпълнението на работната

и

програма за първата година от зачисляване.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 1:
Научният съвет на ИБИР приема и оценява положително отчета на задочен
докторант Камелия Винкетова за първата година от нейното зачисляване към
секция „Молекулярна имунология” по тема: "Функционални взаимодействия
между имунни и децидуални стромални клетки при ранна бременност", с научен
ръководител доц. Цветелина Орешкова-Велева.
По предложение на Ръководството на НС, съгласувано на Дирекционен съвет и
след състояли се разисквания в НС беше взето следното:
РЕШЕНИЕ ПО Т. 2:
Научният съвет на ИБИР утвърждава и приема Правилник за работата на
Научния съвет на ИБИР-БАН. Правилникът влиза в сила от датата на приемането
му в НС. Изпълнението на Правилника се възлага на Ръководството на НС.
(Приложение – Правилник за работа на Научния съвет при ИБИР-БАН).
По т. 3 Научният съвет разгледа Предложение на Научно жури назначено със Заповед
248/02.10.2012 на Директора на ИБИР по обявен конкурс в ДВ, бр. 59/ 03.08.2012 за
заемане на академичната длъжност «Доцент» в научна специалност «Физиология на
животните и човека”- шифър – 01.06.17, професионално направление „Биологически
науки”

- 4.3., в състав: проф. Христо Гагов, дб, проф. Гинка Генова, дб; проф.

Александър Стойнев, дмн, доц. Йорданка Мартинова, дб. проф. Росица Конакчиева,
дбн, доц. Елена Кистанова, дб, доц. Павел Рашев, дб. (Приложение – Доклад от доц.
П. Рашев №74-РД/25.01.2013, Предложение от НЖ с оригинални подписи, Протокол 1
и Протокол 2 от заседания на НЖ).
След проведени разисквания предложението на НЖ беше прието чрез тайно
гласуване с резултат: 10 «ДА», 4 «НЕ» и 3 «бели».

РЕШЕНИЕ ПО Т. 3:

Научният съвет на ИБИР- БАН избра чрез тайно гласуване с 10 гласа «ДА»,
4 «НЕ» и 3 «БЯЛА»:
Главен асистент Теодора Гечева Данева, доктор, на академичната
длъжност «Доцент» в научна специалност «Физиология на животните и
човека”- шифър – 01.06.17, професионално направление „Биологически
науки” - 4.3. за нуждите на секция «Имунобиология на репродукцията».

РЕШЕНИЕ ПО Т. 4:

Научният съвет на ИБИР-БАН гласува с мнозинство следните:
Предложения за докторантури за учебната 2012/2013 (допълнителен
прием)
Два броя редовни докторантури по научна специалност 04.02.01.
„Животновъдство” за нуждите на секция „Ембриобиотехнологии при животните”
– 6.3. (Приложение – Доклади 84-НО/05.02.2013 и 85-НО/05.02.2013) с научни
ръководители доц. Росен Стефанов и доц. Бойко Георгиев.
Един брой редовна докторантура по научна специалност «Физиология
на животните и човека”- шифър – 01.06.17, професионално направление
„Биологически

науки”

-

4.3.

за

нуждите

на

секция

«Репродуктивни

биотехнологии и криобиология на гаметите ».(Приложение – Доклад 78НО/04.02.2013) с научен ръководител доц. Пламен Тодоров.
Предложения за докторантури по държавна поръчка за 2013/2014.
Един

брой

редовна

докторантура

по

научна

специалност

„Биотехнологии на развъждането при сс животни” с шифър 04.02.01,
професионално направление „Животновъдство” – 6.3. за нуждите на секция
„Ембриобиотехнологии

при

животните”

(Приложение

–

Доклад

100-

НО/12.02.2013 от проф. Д. Качева)
Един брой редовна докторантура по научна специалност «Физиология
на животните и човека”- шифър – 01.06.17, професионално направление
„Биологически науки” - 4.3. за нуждите на секция «Имуноневроендокринология»
(Доклад 99-НО/12.02.2013 от проф. Р. Конакчиева).
Два броя редовна докторантура по научна специалност «Имунология”шифър – 01.06.23, професионално направление „Биологически науки” - 4.3. за

нуждите на секция «Имунобиология на репродукцията».(Приложение- Доклад
94-НО/11.02.201..от доц. П. Рашев).
Два броя редовна докторантура по научна специалност «Имунология”шифър – 01.06.23, професионално направление „Биологически науки” - 4.3. за
нуждите на секция «Молекулярна имунология». (Приложение- Доклад .98НО/11.02.2013..от доц. М. Мурджева).

По т. 5 /Разни/
Членовете на НС се съгласиха за следното: Научният съвет на ИБИР
разбира острата необходимост за целево финансиране на докторантски
програми в БАН. НС на ИБИР възлага на Ръководството на НС да съгласува с
Директора и изпрати официално писмо с предложение до Управителния съвет
на Академията и други оторизирани органи да бъдат предприети конкретни
действия в тази посока.
Акад.

Богдан

Петрунов

отправи

официална

покана

до

учените

и

Ръководството на ИБИР да подготвят представителен брой на органа на
академията „Списание на БАН”.

