Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването
„Акад. К.Братанов”
НАУЧЕН СЪВЕТ
Протокол № 1
(РЕШЕНИЯ – Извлечение)
Днес, 18.05.2010 г. от 10,00 ч. в Заседателната зала на Институт по биология и
имунология на размножаването „Акад.К.Братанов” се проведе заседание на Научния
съвет при следния дневен ред:
1. Избор на председател и секретар на НС.
2. Избор на рецензенти за ст.н.сътрудник II ст.
3. Разкриване на конкурси за ст.н.с. II ст. по научните специалности:
„Имунология” шифър 01.06.23, научната специалност „Развъждане на с.с.
животни, биология и биотехнология на размножаването” шифър 04.02.01 и за
научен сътрудник III-I ст. по научната специалност „Имунология” шифър
01.06.23
4. Обсъждане на предложение за структурни промени.
5. Разглеждане на предложения за нови докторантури
На заседанието присъстваха: ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова, с.н.с.I
ст.Димитрина Качева, ст.н.с.II ст. Мария Г.Иванова-Кичева, ст.н.с.II ст. Бойко
Георгиев, . ст.н.с.II ст. Елена Кистанова, ст.н.с.II ст. Милко Събев, ст.н.с.II ст. Пламен
Тодоров, ст.н.с.II ст. Чайка Вайсберг, ст.н.с.II ст. Росица Конакчиева, ст.н.с.I
ст.Станимир Кюркчиев, ст.н.с.I ст.Райна Георгиева, ст.н.с.I ст. Иван Кехайов, Проф.
Александър Стойнев
Отсъстваха: Акад.Богдан Петрунов (по уважителни причини).
Ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова откри заседанието. Докладвана беше
информацията, че на 26.04.2010 г. от президиума на ВАК, е утвърден нов НС към
Института по биология и имунология на размножаването „Акад.К.Братанов” на основа
на чл.34 от ЗНСНС. Съветът има право да предлага на ВАК по чл. 18, ал. 1 и чл. 25 ал. 2
или да откаже, по чл. 25 ал. 3 от ЗНСНС следните научни звания: старши научен
сътрудник втора степен по следните шифри и научни специалности: „Имунология”,
шифър 01.06.23, „Развъждане на с.с. животни, биология и биотехнология на
размножаването”, шифър 04.02.01 и Физиология на животните и човека, шифър
01.06.17.
По точка 1 от дневния ред
Ст.н.с.I ст.Райна Георгиева, изказа своето предложение за председател на НС да
бъде избрана ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова, настоящ Директор на Института. Това
предложение беше подкрепено с изказвания от ст.н.с.I ст.Станимир Кюркчиев, ст.н.с.I
ст. Иван Кехайов, ст.н.с.II ст. Милко Събев и ст.н.с.II ст. Чайка Вайсберг.

Предложението за Председател на НС да бъде избрана ст.н.с.II ст. Маргарита
Моллова беше прието единодушно от членовете на НС с открито гласуване.
От 14 гласували – 14 „ ДА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ „ – няма.

Ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова благодари за направения избор и направи
предложение за секретар на НС да бъде избрана ст.н.с.II ст. Мария Г.Иванова-Кичева.
Ст.н.с.II ст. Мария Г.Иванова-Кичева изказа съгласие и благодари за доверието.
Предложението за Секретар на НС да бъде избрана ст.н.с.II ст. Мария Г.ИвановаКичева беше прието единодушно от членовете на НС с открито гласуване.
От 14 гласували – 14 „ ДА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – няма.
По точка 2 от дневния ред
Ст.н.с.II ст. д-р Маргарита Моллова представи пред членовете на НС
кандидатурата на Велислава Илиева Терзиева по обявения конкурс за старши научен
сътрудник II степен по научната специалност „Имунология”, шифър 01.06.23 към
секция „Имунобиология на размножаването” (ДВ бр.88/06.10.09 и в-к „Новинар
/4.11.2009) – н.с.I ст. д-р Велислава Илиева Терзиева. Кандидатката е подала
необходимите по конкурса документи( вх.N 1/04.01.2010 г.) и е единствен кандидат.
Д-р Моллова предложи за рецензенти да бъдат избрани:
Проф. Елисавета Наумова, началник на клиника по „Клинична имунология” към
Медицинска академия, София и Председател на Българската асоциация по клинична
имунология
Проф. Райна Георгиева, член на НС на нашия институт.
След проведени дискусии членовете на НС единодушно избраха
предложените рецензенти : Проф. Елисавета Наумова и Проф. Райна Георгиева
по конкурса за старши научен сътрудник II степен по научната специалност
„Имунология”, шифър 01.06.23 към секция
„ Имунобиология на
размножаването”.
От 14 гласували – 14 „ ДА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – няма.
По точка 3 от дневния ред
Ст.н.с.I ст.Станимир Кюркчиев запозна членовете на НС с доклад за разкриване
на конкурс към секция „Молекулярна имунология” за ст. н.с. II ст. по научните
специалност „Имунология” шифър 01.06.23 – 1 брой, със срок 2 месеца от обнародване
в „Държавен вестник”.
Ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова и Проф. Райна Георгиева изказват подкрепа за
необходимостта от такъв конкурс.
Предложението беше прието единодушно от членовете на НС с открито
гласуване.
От 14 гласували – 14 „ ДА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – няма.
Ст.н.с.II ст. Мария Г.Иванова-Кичева запозна членовете на НС с доклад за
разкриване на конкурс към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на
гаметите” за ст. н.с. II ст. по научните специалност „Развъждане на с.с. животни,
биология и биотехнология на размножаването” шифър 04.02.01 – 1 брой, със срок 2
месеца от обнародване в „Държавен вестник”.
Ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова, ст.н.с.I ст.Димитрина Качева и ст.н.с.II ст.
Милко Събев изказват мнение за необходимостта от прерастване в степен на млади
учени и подкрепят провеждането на такъв конкурс.
Предложението беше прието от членовете на НС с открито гласуване.
От 14 гласували – 13 „ ДА”, 1 - „ПРОТИВ”, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – няма.

Проф. Александър Стойнев – Добре би било длъжностите да са обявени по
закона. В новия закон, който все още не е публикуван тези звания са формулирани
като доцент – изследовател.
Ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова представи доклад с предложение за разкриване
на конкурс към секция „Имунобиология на размножаването” за научен сътрудник III-I
ст. по научната специалност „Имунология” шифър 01.06.23 – 1 брой, със срок 1 месеца
от обнародване в „Държавен вестник”.
Предложението беше прието единодушно от членовете на НС с открито
гласуване.
От 14 гласували – 14 „ ДА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – няма.
По точка 4 от дневния ред
Ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова повдигна въпросът, че моментът не е подходящ
за структурни промени в Института и в тази поставеният за обсъждане въпрос относно
евентуално обединяване на секцията по „Невроимуноендокринология„ със секцията по
„Молекулярна имунология” е най-добре да отпадне
Предложението да не се правят структурни промени в ИБИР, докато не
завършат промените в БАН беше прието единодушно от членовете на НС с
открито гласуване.
От 14 гласували – 14 „ ДА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – няма.
По точка 5 от дневния ред
Ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова прочете писмо № 86/ от 21.04.2010 във връзка с
прием на нови докторанти в БАН за учебната 2010/2011, където в срок до 21.05.2010 е
необходимо да се представят предложения.
Ст.н.с.I ст.Станимир Кюркчиев запозна членовете на НС с доклад за разкриване на
1 брой редовна докторантура по научната специалност „Имунология”, шифър 01.06.23.
Ръководител: ст.н.с.IIст. Милена Мурджева и научен консултант ст.н.с.I ст.Станимир
Кюркчиев.
Тема на докторатурата: Взаимодействия между човешки мезенхимни стволови
клетки и тумори.
След проведено обсъждане предложената тема беше приета единодушно и бе
взето решение за заявка на редовна докторантура по научната специалност
„Имунология”, шифър 01.06.23.
От 14 гласували – 14 „ ДА”, „ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „ – няма.
Председател на НС
(ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова)

Секретар на НС
(ст.н.с.II ст.Мария Г.Иванова)

