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Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол № 31
На 1 април 2014 г., вторник от 14:00 часа, в Заседателна зала на Института по
биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” (ИБИР) се проведе
заседание на научния съвет (НС). Присъстваха:
акад. Богдан Петрунов, проф. Димитрина Качева, проф. Мария Иванова-Кичева,
проф. Стефан Лолов, доц. Кольо Влахов, доц. Малчо Петров, доц. Милко Събев,
доц. Пламен Тодоров, доц. Бойко Георгиев, доц. Елена Кистанова, доц. Павел
Рашев, доц. Милена Мурджева, доц. Росен Стефанов, доц. Цветелина Орешкова.
Отсъстващи по уважителни причини – проф. Райна Георгиева.

Проф. Лолов, председател на НС направи окончателното предложение за дневен
ред на заседанието, което без допълнения беше прието.

По точка първа доц. Кистанова, като научен ръководител, представи докторантката
Десислава Абаджиева. Съгласно доклада успешно са изпълнени задачите по
образователната и научната програма. Докторантката направи презентация,
включваща литературен обзор, материал и методи, и първи собствени резултати.
Имаше изказвания от почтни всички членове на съвета. Докторантката отговори на
редица въпроси. Обсъдиха се характеристиките на проучвания фитопрепарат и
някои методични въпроси. Членовете на НС единодушно решиха да приемат без
забележки отчета на Десислава Абаджиева за извършеното през първата
година на обучението.
По точка втора проф. Лолов отбеляза, че съгласно правилника на ИБИР решенията
си за избор на завеждащ секция „Научният съвет взема с мнозинство повече от

половината от списъчния състав” и с тайно гласуване. Проф. Качева подкрепи
единствената кандидатура по официално обявения конкурс, като изтъкна, че доц.
Цветкова е работила в секция „Имуноневроендокринология”, а след завръщането
си в ИБИР особено активно се е включила в започналата реорганизация на звеното.
Беше избрана комисия по избора в състав: доц. Милко Събев, доц. Милена
Мурджева, доц. Росен Стефанов. Резултата от гласуването беше 12 гласа „ЗА” и 2
гласа „НЕ”, при липса на „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” и „НЕВАЛИДНИ”, с което доц.
Петя Цветкова беше избрана за завеждащ секция
„Имуноневроендокринология” при ИБИР-БАН.
По точка трета проф. Лолов запозна членовете на съвета с нормативните
изисквания за избор на научно жури по обявен конкурс за „професор”. Съгласно
правомощията си, проф. Качева направи разяснения по предварително внесено от
нея писмено предложение за състав на журито. Членовете на съвета нямаха
допълнителни предложения и коментари, и с явно гласуване единодушно беше
избран следния състав на научно жури по обявен от ИБИР в Държавен
вестник (12/11.02.2014) конкурс за академичната длъжност „професор” по
научната специалност „Физиология на животните и човека” (01.06.17): акад.
Б.Петрунов, проф. Ч.Славов, проф. З.Калинов, проф. И.Дечев, проф.
М.Иванова, доц. Б.Георгиев, доц. П.Рашев, проф. С.Лолов (резервен член) и
проф. Ц.Маринова (резервен член).
Като четвърта точка от дневния ред беше разгледана писмена молба от асистент
Стефан Манчев за прехвърляне от секция "Репродуктивни биотехнологии и
криобиология на гаметите" към секция "Имуноневроендокринология". Проф.
Качева запозна съвета с трудовата биография на асистент Стефан Манчев и
потвърди, че евентуалното прехвърляне е административно оправдано и няма да
повлияе върху провежданите изследвания. Проф. М.Иванова, завеждащ секция
"Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите", мотивира своето
съгласие за прехвърлянето като „подкрепа” за реорганизиращата се секция
„Имуноневроендокринология”. Членовете на НС с явно гласуване единодушно
решиха да препоръчат прехвърляне на асистент Стефан Манчев от секция

"Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите" към секция
"Имуноневроендокринология".
По пета точка от дневния ред беше представено предложение от доц. Рашев,
съгласувано с ръководството на ИБИР за обявяване на конкурс за „главен
асистент“. При липса на допълнителни изказвания, с явно гласуване НС при ИБИР
единодушно реши да се обяви конкурс за „главен асистент“ по научна
специалност „Имунология” (01.06.23) за нуждите на секция „Имунобиология
на репродукцията“ при ИБИР-БАН.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

