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

Протокол N 32 / 10.06.2014
На 10.06.2014 (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 (НС). Като първо заседание на новоизбран НС, то е свикано в
законно-установения срок от Директора на ИБИР при следния Дневен ред:
1. Избор на Председател, зам. Председател и Секретар на НС на ИБИР-БАН
2. Избор на научно жури по обявения конкурс за „Главен асистент“ в секция
„Имунобиология на репродукцията“
3. Избор на научно жури за защита на дисертация за получаване на
образователна и научна степен „Доктор“
4. Отчет за обучението на докторанти
5. Разни

Присъстваха: проф. Димитрина Качева, проф. Мария Кичева, проф. Стефан
Лолов, проф. Р. Славов, проф. Марин Тодоров, доц. Милена Мурджева, доц.
Цветелина Орешкова, доц. Милко Събев, доц. Павел Рашев, доц. Пламен
Тодоров, доц. Бойко Георгиев, доц. Росен Стефанов, доц. Петя Цветкова, доц.
Теодора Данева, доц. Сорен Хайрабедян, доц. Красимира Тодорова-Хайрабедян,
доц. Анастас Пашов.
Отсъстваха: акад. Богдан Петрунов и чл. кор. Румен Панков
Заседанието беше ръководено от проф. Димитрина Качева.

По т. 1.
Проф. Качева даде думата на присъстващите да направят своите предложения за
Председател, зам. Председател и Секретар, след което беше гласувана Комисия по
избора – доц. Б. Георгиев, доц. Р. Стефанов и доц. К. Тодорова-Хайрабедян.
След направените предложения, се проведе тайно гласуване.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 1:
Научният съвет на ИБИР избра:
1. Председател на НС – проф. Д-р Стефан Лолов – 17 „ДА“
2. Зам. Председател на НС – доц. Д-р Велислава Терзиева - 9„ДА“, .........
3. Секретар на НС – доц. Павел Рашев – 14 „ДА“, 2 „НЕ“ и 2 „БЕЛИ“

По т. 2.
доц. Рашев прочете Доклад до директора за избор на НЖ по обявент конкурс за
«Главен асистент»
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РЕШЕНИЕ ПО Т. 2:
Научният съвет на ИБИР прие с пълно мнозинство съставът на НЖ по обявен
конкурс за „Главен асистент“ по научна специалност Имунология, шифър
01.06.23, професионално направление “Биологически науки” - шифър 4.3., област
на висше образование “Природни науки, математика и информатика” – шифър 4,
за нуждите на секция „Имунобиология на репродукцията“ при ИБИР-БАН
Вътрешни членове:
1. Доц. Павел Рашев
2. Проф. Д-р Стефан Лолов
3. Доц. Милена Мурджева
Резервен член: доц. Цветелина Орешкова
Външни членове:
1. Доц. Д-р Румен Русев – МУ Пловдив
2. Доц. Анастас Пашов – Институт по микробиология, БАН
Резервен член – Проф. Д-р Емил Сапунджиев – ВМФ при ЛТУ – София

По т. 3.
Проф. Качева прочете доклад за избор на НЖ за защита на дисертационен труд на
Михаил Червенков
РЕШЕНИЕ ПО Т. 3:
Научният съвет на ИБИР прие с пълно мнозинство съставът на НЖ за защита на
дисертационен труд по научна специалност „Развъждане на с.с.ж., биология и
биотехника на размножаването“, шифър 04.02.01
Вътрешни членове:
1. Проф. Д-р Димитрина Качева
2. Доц. Д-р Милко Събев
Резервен член: доц. Милена Мурджева
Външни членове:
1. Проф. Д-р Райко Пешев – НДНИВМИ
2. Проф. Д-р Ангел Мотовски – пенсионер
3. Доц. Д-р Кольо Влахов – пенсионер
Резервен член: доц. Д-р Малчо Петров – ВМФ при ЛТУ-София

По т. 4.
Проф. Качева уведоми членовете на НС, че е постъпил доклад за извършената
научно-изследователска и учебна дейност за първата година на задочен докторант
Мая Начев Попова, но тъй като докторантката е дошла да представи резултатите си
сама, предложи да и се даде думата. След изложението на докторантката, бяха
отправени някои въпроси, критични бележки и предложения от членове на НС.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 4:
Научният съвет на ИБИР приема отчета за извършената научно-изследователска
и учебна дейност за първата година на задочен докторант Мая Начев Попова
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По т. 5.
Проф. Качева уведоми членовете на НС, че е постъпил доклад от доц. Д-р Росен
Стефанов, с който той прекратява докторантурата на д-р Злати Шикеров на тема
„Повишаване ефекта на прилагане на репродуктивните биотехнологии в
коневъдството, с цел подобряване на генетичния ресурс“
Мотивите на ръководителя са системно отсъствие от научната организация, водещо до
невъзможността за изпълнение на образователната и научна програма.
Проф. Лолов предложи да се даде последен шанс на докторанта на следващия научен
съвет да защити своята позиция и да представи своите резултати от извършената
експериментална работа.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 5:
Научният съвет на ИБИР ще изслуша на следващото си заседание докторанта д-р
Злати Шикеров и ще реши дали да прекрати докторантурата и/или да смени
научния ръководител.
По т. 6. – Разни
Проф. Качева уведоми членовете на НС относно някои спорни моменти по
окончателния финансов одит на приключилия проект
Доц. Хайрабедян и проф. Качева представиха пред НС своите възражения относно
липсата на предварителна информация по някои научни проекти, ангажиращи името
на Института и публикационната активност на невключени в колектива колеги.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 6:
Научният съвет на ИБИР ще обсъди евентуални претенции към Института след
получаване на по-точна информация. Ще се формулират точни правила за
подаването на научни проекти, когато те ангажират името и/или ресурсите на
Института.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
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