ДО Директора
На Институт по Биология и
имунология на размножаването „акад. К. Братанов”
Българска Академия на Науките

София, 18.09.2012

ДОКЛАД
От доцент Росица Конакчиева, дбн
Председател на Научен съвет на ИБИР

Уважаема госпожо ДИРЕКТОР,
Приложено Ви изпращам Препис-извлечение от Протокол № 18 с Решенията на
Научния съвет на ИБИР- БАН, приети на редовно обявено заседание, проведено на
11.09.2012 год.

С уважение

Доцент Росица Конакчиева, дбн

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по биология и имунология на размножаването
„Акад. К. Братанов”
НАУЧЕН СЪВЕТ
Протокол N 18 (Препис-извлечение)
Днес, 11.09.2012 г. (вторник) от 14 ч. в Заседателната зала на ИБИР се състоя
редовно заседание на НС на ИБИР със следния дневен ред:
1. Избор на 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 професор в научна специалност „Имунология” с шифър 01.06.23,
професионално направление 4.3. Биологически науки.
3. Избор на професор в научна специалност „Физиология на животните и човека”,
шифър 01.06.17, професионално направление 4.3. Биологически науки.
4. Разни
На заседанието присъстваха: професор Димитрина Качева, доцент Росица
Конакчиева, доцент Стефан Лолов, доцент Мария Г. Иванова-Кичева, доцент
Милко Събев, доцент Павел Рашев, доцент Пламен Тододров, доцент Милена
Мурджева, доцент Бойко Георгиев, доцент Елена Кистанова, професор Станимир
Кюркчиев, професор Иван Кехайов, професор Райна Георгиева, професор
Александър Стойнев.
Беше обявен кворум на заседанието – списъчен състав на НС от 15 души с 14
присъстващи. Непосредствено преди заседанието акад. Богдан Петрунов
потвърди в телефонен разговор, че е информиран за провеждането на съвета,
но е възпрепятстван лично да присъства поради друг служебен ангажимент.
Заседанието беше ръководено от доц. Р. Конакчиева и доц. М. Мурджева.
---------------------------------------------------------Доц. Конакчиева откри заседанието и обяви, че редовното заседание е свикано на
основание Правилника на БАН за ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ, чл. 12, ал.12 и
чл. 40, ал.9 от Устава на БАН. (11) за провеждане на избор по открити конкурси за
академична длъжност „професор” към ИБИР – БАН, обявени в ДВ бр. 23 от
20.03.2012год. Съгласно избрани и назначени от Директора НЖ са проведени
процедури по оценка на кандидатитие и в НС са постъпили доклади и протоколи
съдържащи Предложения за избор на кандидат по съответния конкурс.
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По процедуритепредставят пълна оригинарлна документация съгласно законовите
разпоредби и докладват в съответствие с обявения Дневен ред председателите на НЖ
избрани на учредителни събрания.
Във връзка с провеждането на процедурите по изборите беше уточнен кворума на
заседанието съгласно Правилника на БАН и начина на гласуване – тайно, с
мнозинство повече от половината от състава на НС.
Доцент Конакчиева запозна присъстващите с текстове регламентиращи прерогативите
на НС по откритите процедури – ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилника на БАН за ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗА ЗАЕМАНЕ НА
АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ, Устав на БАН, Правилник на ИБИР.
По- нататък заседанието беше ръководено от доц. Мурджева.
По т. 1 от Дневния ред думата беше предоставена на доц. С. Лолов – Председател на
НЖ. Той запозна членовете на НС с проведеното заключително заседание на Научно
жури по откритата процедура за избор на „професор” в научната специалност
„Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на
размножаването”,
шифър
04.02.01,
професионално
направление
6.3.
„Животновъдство”, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна
медицина”, обявен за нуждите на ИБИР-БАН в ДВ 23 от 20 март 2012 г. с единствен
кандидат доц. Мария Г. Иванова-Кичева, състояло се на 30 юли 2012г. от 10 часа в
Заседателната зала на ИБИР- БАН в пълен състав. От името на НЖ доц Лолов
благодари на институтската администрация и ръководство за пълното оперативно
съдействие по провеждане на процедурата. Председателят на журито съобщи, че
всички рецензии и становища, както и резюмета по конкурса са постъпили в
регламентирания срок и са свободно достъпни на официалната интернет-страница на
Института, във връзка с което е изготвен и съответен протокол. Отбеляза, че са
спазени всички законови изисквания по процедурата, няма постъпили възражения от
заинтересовани лица, а единственият кандидат по конкурса е депозирал писмо с
отговор по направените в реценциите и становищата констатации. Всички участници в
журито са потвърдили изразените в рецензиите и становищата оценки на
академичните и професионални качества на кандидата. От името на НЖ доцент Лолов
представи ПРЕДЛОЖЕНИЕ до Членовете на Научния съвет на ИБИР доц. Мария Г.
Иванова-Кичева да бъде избрана на академичната длъжност „професор” в
специалност „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на
размножаването”
(шифър
04.02.01),
професионално
направление
6.3.
„Животновъдство”, област на висше образование 6. „Аграрни науки и ветеринарна
медицина”.
Членовете на НС приеха представената информация и преминаха към гласуване на
предложението. Доц. Мурджева обяви кворума и начина на гласуване – тайно, с
бюлетини. Тя предложи гласуването да бъде проведено от комисия в състав:
1. Доц. Елена Кистанова – председател
2. Доц. Милена Мурджева
3. Доц. Павел Рашев
Съставът на комисията беше приет с пълно мнозинство и тя проведе избора чрез
бюлетини с тайно гласуване.
Резултатът от гласуването беше обявен от доц. Кистанова: - 13 гласа „за”, 1 глас
„против”.
Въз основа на проведеното гласуване НС на ИБИР взе СЛЕДНОТО
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РЕШЕНИЕ ПО Т. 1:

Избира доцент МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – КИЧЕВА,
дссн, на
академичната длъжност „ Професор” в научна специалност “Развъждане
на
селскостопанските
животни,
биология
и
биотехника
на
размножаването” - шифър 04.02.01; област на висше образование
„Аграрни науки и ветеринарна медицина”- шифър 6; професионално
направление Животновъдство – шифър 6.3.
По т. 2 от Дневния ред думата беше предоставена на доц. Р. Конакчиева –
Председател на НЖ. Тя запозна членовете на НС с проведеното заключително
заседание на Научно жури по откритата процедура за избор на „професор” в научната
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 с единствен кандидат – доц. Стефан
Радославово Лолов, дмн. Доц. Конакчиева представи членовете на Научното жури
назначено със заповед No 115 от 17.05.2012 по обявения
конкурс в ДВ
бр.23/20.03.2012г. като подчерта високата професионална компетентност на НЖ
съставено от видни учени с национално и международно признание, съответстваща на
конкурса. На своето заключително заседание, проведено на 28.08.2012, НЖ е провело
допълнителни разисквания и всички членове са потвърдили високите си оценки за
професионалните качества на кандидата което е документирано в Протокол от
заседанието, депозиран в НС на ИБИР заедно с Предложението изготвено въз основа
на Протокола. Доц. Конакчиева подчерта, че са спазени всички законови изисквания по
процедурата, няма постъпили възражения до Председателя или членове на НЖ от
заинтересовани лица или в каквато и да е друга връзка, а единственият кандидат по
конкурса е депозирал писмо с отговор по направените в реценциите и становищата
констатации, което е било прочетено на заседанието. Всички рецензии и становища,
както и изготвените от кандидата материали по конкурса са постъпили в
регламентирания срок, входирани са в деловодството на ИБИР и са свободно
достъпни на официалната интернет-страница на Института съгласно чл. 27, ал.1 от
ЗРАСРБ, във връзка с което е изготвен и съответен протокол. Протоколът, подписан от
доц. Р. Конакчиева, доц. М. Мурджева и доц С. Лолов като кандидат беше прочетен
пред членовете на НС и приложен към документите по конкурса. Всички участници в
журито са потвърдили изразените от тях в рецензиите и становищата мнения и
констатации и са направили заключителни изявления, които са документирани.

Доц. Конакчиева прочете ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Научното жури до Научния съвет
при ИБИР-БАН, прието на заключителното заседание. - да избере доцент д-р
Стефан Радославов Лолов 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.
Членовете на НС приеха представената информация и направиха следните
изказвания:
Проф. И. Кехайов:- като преподавател и научен ръководител на доц. Лолов дава
висока оценка на дългогодишната му научна работа и професионални качества.
Проф. С. Кюркчиев: - съгласен е с изявлението на проф. Кехайов и потвърждава, че
доц. Лолов заслужава присъждане на академичната длъжност „професор”. Счита, че
изборът ще бъде в полза на ИБИР, тъй като доц. Лолов е конструктивен и ценен
експерт и отзивчив колега.
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След изчерпване на изказванията НС премина към гласуване на предложението. Доц.
Мурджева обяви кворума и начина на гласуване – тайно, с бюлетини. Тя предложи
гласуването да бъде проведено от комисия в състав:
1. Доц. Елена Кистанова – председател
2. Доц. Пламен Тодоров
3. Доц. Милко Събев
Предложението за състава на комисията беше прието с пълно мнозинство и тя
проведе избора чрез бюлетини с тайно гласуване.
Резултатът от гласуването беше обявен от доц. Кистанова: - 14 гласа „за”.
Въз основа на проведеното гласуване НС на ИБИР взе СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. 2:

Избира доцент д-р Стефан Радославов Лолов 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.
По т. 3 от Дневния ред думата беше предоставена на доц. Мария Иванова–
Кичева - Председател на НЖ. Тя запозна членовете на Научния съвет с проведеното
заключително заседание на Научното жури по откритата процедура по конкурс за
избор на „професор” в научна специалност „Физиология на животните и човека”,
шифър 01.06.17, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, област на
висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, обявен за
нуждите на ИБИР-БАН в ДВ бр. 23 от 20 март 2012 г. с единствен кандидат – доцент
Росица Цвяткова Конакчиева, дбн, проведено на 28 август 2012г. от 10.30 часа в
Заседателната зала на ИБИР- БАН. Доцент Кичева увери присъстващите, че всички
постъпили рецензии и становища, както и всички документи по конкурса са подадени в
регламентирания по Закона срок и са свободно достъпни на официалната интернетстраница на Института. В тази връзка е изготвен и представен доклад № 284 –НО от
30.07.2012 г. до Директора на ИБИР. Заключителното заседание е проведено при
следния дневен ред: 1.Представяне на постъпилите документи; 2.Прочитане на
депозирано писмо от кандидата доц. Росица Конакчиева; 3.Представяне на рецензии
и становища на членовете на НЖ; 4.Провеждане на явно гласуване; 5.Изготвяне на
писмено становище до НС на ИБИР. При проведените разисквания всички участници в
журито са потвърдили изразените в рецензиите и становищата позиции и високи
оценки за кандидатката, като са подчертали нейните професионални качества,
квалификация, опит и академични знания, отговарящи напълно на изискванията за
заемане на академичната длъжност „професор”. Подчертани са високите
наукометрични показатели на кандидатката, оригиналността и международния принос
на нейната научно-експериментална дейност. Специално е подчертано, че доц.
Конакчиева има изградено международно сътрудничество, опит в проектното
финансиране, активна преподавателска и експертна дейност, което напълно отговаря
на изискванията на нормативните документи за заемане на академичната длъжност
„професор”.
По-нататък доцент Кичева запозна Членовете на НС с ПРЕДЛОЖЕНИЕ от
Научното жури, прието единодушно чрез явно гласуване, в което на НС на ИБИР се
предлага, доцент Росица Цветкова Конакчиева да бъде избрана на академичната
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длъжност „професор” в научна специалност „Физиология на животните и човека”,
шифър 01.06.17, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, област на
висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“.
Членовете на НС приеха представената информация и дневният ред продължи с
гласуване на Предложението на НЖ. Доц. Мурджева обяви кворума и начина на
гласуване – тайно, с бюлетини. Тя предложи гласуването да бъде проведено от
комисия в състав:
1. Доц. Елена Кистанова – председател
2. Доц. Пламен Тодоров
3. Доц. Стефан Лолов
Предложението беше прието с пълно мнозинство и комисията проведе избора чрез
бюлетини с тайно гласуване.
Резултатът от гласуването беше обявен от доц. Кистанова: - 11 гласа „за”, 3 гласа
„против”.
Въз основа на проведеното гласуване НС на ИБИР взе СЛЕДНОТО
РЕШЕНИЕ ПО Т. 3:

Избира доцент Росица Цвяткова Конакчиева на академичната длъжност
«Професор» в 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.
Новоизбраните професори бяха поздравени от присъстващите.
Поради липса на въпроси в т. Разни и изчерпване на дневния ред заседанието беше
закрито.
Секретар на НС на ИБИР:
/доц. Павел Рашев/
Зам.- председател на НС на ИБИР:
/доц. Милена Мурджева/
Председател на НС на ИБИР:
/доц. Росица Конакчиева/
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