БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по биология и имунология на размножаването
„Акад. К. Братанов”
НАУЧЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ N 12 (РЕШЕНИЯ)
На 23.02.2012 от 14.00 часа, в Заседателната зала на Института по биология и
имунология на размножаването „Акад. К. Братанов” се проведе редовно
заседание на Научния съвет при следния дневен ред:

1. Обявяване на конкурс за професор по научна специалност с шифър 04.02.01 “Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на
размножаването”
2. Обявяване на конкурс за професор по научна специалност Имунология с шифър
01.06.23
3. Обявяване на конкурс за професор по научна специалност Физиология на животните
и човека, шифър 01.06.17
4. Обявяване на конкурс за главен асистент по научна специалност с шифър 04.02.01 “Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на
размножаването” към секция Репродуктивни биотехнологии и криобиология на
гаметите”
5. Заявки за докторантури във връзка с писмо вх. № 47-40 от 23-01.2012 г. за
неусвоени места за докторанти на редовно и задочно обучение за учебната 2011/2012
6. Доклад за смяна на научен ръководител на задочна докторантура към секция
Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”
7. Разни –

На заседанието присъстваха: проф. Д. Качева, доцент Росица Конакчиева,
доцент Стефан Лолов, доцент Мария Г. Иванова-Кичева, доц. М. Мурджева,
доцент Милко Събев, доцент Павел Рашев, доцент Елена Кистанова, доц. Б.
Георгиев, доц. П. Тододров, академик професор Богдан Петрунов, професор
Станимир Кюркчиев, професор Иван Кехайов, професор Райна Георгиева.
От заседанието отсъства по уважителни причини проф. Александър
Стойнев.
Съгласно проведения дневен ред Научният съвет на ИБИР взе следните
решения:
Решение по т. 1.
Присъстващите членове на НС гласуваха с пълно мнозинство обявяване на конкурс
за академичната длъжност «Професор»

по специалността «Развъждане на

селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”- шифър 04.02.01, професионално направление „Животновъдство”

- 6.3., област на висше

образование – „Аграрни науки и ветеринарна медицина” – шифър 6. Конкурсът да
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бъде със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник съгласно
раздел IV на ЗРАСРБ, при условията и реда на раздел IV на ППЗРАСРБ, чл. 12, ал. 1 и
2 на „Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за
заемане на академични длъжности в Българска академия на науките”, чл. 107 ал.1 от
Правилника на ИБИР-БАН – Приложение № 1.

Решение по т. 2.
Присъстващите членове на НС гласуваха с пълно мнозинство обявяване на конкурс
за академичната длъжност «Професор»

по специалност «Имунология» – шифър

01.06.23, професионално направление – «Биологически науки» - шифър 4.3, област
на висше образование – «Природни науки, математика и информатика» - шифър 4.
Конкурсът да бъде със срок 2 месеца от датата на обнародване в Държавен вестник
съгласно раздел IV на ЗРАСРБ, при условията и реда на раздел IV на ППЗРАСРБ, чл.
12, ал. 1 и 2 на „Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и
за заемане на академични длъжности в Българска академия на науките”, чл. 107 ал.1
от Правилника на ИБИР-БАН – Приложение № 1.
Решение по т. 3.
Присъстващите членове на НС гласуваха с пълно мнозинство обявяване на конкурс
за академичната длъжност «Професор» по специалност «Физиология на животните
и човека”- шифър -01.06.17., Професионално направление – «Биологически науки» шифър 4.3, Област на висше образование – «Природни науки, математика и
информатика» - шифър 4. Конкурсът да бъде със срок 2 месеца от датата на
обнародване в Държавен вестник съгласно раздел IV на ЗРАСРБ, при условията и
реда на раздел IV на ППЗРАСРБ, чл. 12, ал. 1 и 2 на „Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в
Българска академия на науките”,

чл. 107 ал.1 от Правилника на ИБИР-БАН –

Приложение № 1.
Решение по т. 4.
Внесеното

предложение

беше

оттеглено

от

зав.

секция

„Репродуктивни

биотехнологии и криобиология на гаметите” доц. Милко Събев и не беше гласувано
решение.

Решение по т. 5.

В отговор на писмо от УС на БАН вх. № 47-40 от 23-01.2012 г. за неусвоени места за
докторанти на редовно и задочно обучение за учебната 2011/2012 бяха гласувани
единодушно заявки за следните докторантури:
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1. Редовна докторантура към секция „Молекулярна имунология’” по НАУЧНА
СПЕЦИАЛНОСТ

ИМУНОЛОГИЯ

-

01.06.23,

област

на

висше

образование

Биологически науки, 4.3. – 1 брой.
2. Редовна докторантура към секция „Имуноневроендокринология” по НАУЧНА
СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА - 01.06.23, област на
висше образование Биологически науки, 4.3. – 1 брой.
3.

Задочна

докторантура

криобиология

на

към

гаметите” по

секция

„Репродуктивни

биотехнологии

и

«Развъждане

на

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ

селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването”- шифър 04.02.01, област на висше образование – „Аграрни науки и ветеринарна
медицина” – шифър 6.4. – 1 брой.
Решение по т. 6.
Присъстващите членове на НС гласуваха с пълно мнозинство освобождаване на
доц. Милко Събев като научен ръководител на докторантски труд на тема: „Фактори,
влияещи

върху

оксидант-антиоксидантен

статус

и

биологични

качества

на

сперматозоиди в условия на in vitro съхранение” разработван от асистент Ирина
Кирилова. За нов научен ръководител беше избран доцент д-р Росен Стефанов.
Доцент Росен Стефанов се задължава да изнесе публична лекция за хабилитиран
доцент съгласно чл. 58, ал. 3. на ППЗАСРБ.

Решение по т. 7.
Въз основа на Доклад 96-НО/22.02.2012 от зав. секция „Имунобиология на
репродукцията” и Протокол от проведено открито заседание на първично научно
звено на основание заповед 40/15.02.2012, присъстващите членове на НС гласуваха с
явно мнозинство

зачисляване на Ивайло

Методиев Вангелов на свободна

докторантура с тема „Антиовариални антитела и инфертлитет” и научен консултант
доцент Мария Иванова. Срокът на докторантурата е 3 години от зачисляване.
Зачисляването

да бъде съобразено с Инструкция

от БАН

нови свободни

докторантури да бъдат зачислявани след 15.04.2012г.
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