БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Институт по биология и имунология на размножаването
„Акад. К. Братанов”
НАУЧЕН СЪВЕТ
ПРОТОКОЛ N 7
Днес, 17.05.2011 г. от 14,00 ч. в Заседателната зала на Институт по биология и
имунология на размножаването „Акад.К.Братанов” се проведе заседание на
Научния съвет на ИБИР при следния дневен ред:
1. Разглеждане на процедури, приети с Протокол от НС на ИБИР на 18.05.2010г. и обявени за
временно прекъснати до влизане в сила на новите законови уредби за академичния състав:
1. Конкурс за избор на доцент по „Имунология‟ - шифър 01.06.23 – избор на научно жури
2. Конкурс за избор на доцент по “ Развъждане на селскостопанските животни, биология и
биотехника на размножаването” “ шифър 04.02.01. - избор на научно жури
3. Конкурс за научен сътрудник по „Имунология‟ - шифър 01.06.23 – закриване на
процедурата.
2. Доклад от първично звено по разкриване на процедура за защита на докторски труд от секция
„Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите” – избор на научно жури.
3. Разглеждане на заявки за нови докторантури от секция „Молекулярна имунология”
4. Разглеждане на заявки за нови докторантури от секция „”Имунобиология на размножаването”
5. Доклад за промяна на научен ръководител на докторант Шина Пашова.

На заседанието присъстваха: професор Димитрина Качева, доцент Росица
Конакчиева, доцент Маргарита Моллова, доцент Мария Г. Иванова-Кичева,
доцент Милко Събев, доцент Павел Рашев, доцент Милена Мурджева, доцент
Бойко Георгиев, доцент Елена Кистанова, академик професор Богдан Петрунов,
професор Станимир Кюркчиев, професор Иван Кехайов, професор Райна
Георгиева, професор Александър Стойнев.
От заседанието отсъстваше по уважителни причини доцент Пламен Тодоров,
Заседанието беше ръководено от доцент Росица Конакчиева.

Разисквания по т.1. Разглеждане на процедури, приети с Протокол от НС
на ИБИР на 18.05.2010г. и обявени за временно прекъснати до влизане в
сила на новите законови уредби за академичния състав:
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По т. 1.1. Конкурс за избор на доцент по „Имунология‟ - шифър
01.06.23 и научна област 4.3 – Биологични науки се проведе избор на
научно жури. (Приложения – Протокол от доц. М. Кичева по заповед
421/30.09.2010; Доклад от доц. М. Мурджева с предложение за научно
жури).
Доклад по обявен конкурс за старши научен сътрудник II степен по
научната специалност „Имунология”, шифър 01.06.23, публикуван в
Държавен Вестник бр. 40 от 28 май 2010 год. представи доц. М. Мурджева
- ръководител секция Имунология. Съгласно Протокол от доц. М. Кичева,
Председател на Комисия назначена със заповед 421/30.09.2010 за
валидност на документите по обявения конкурс документи е подал и
допуснат един кандидат – Цветелина Велева-Орешкова. В съответствие с
Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав –
глава трета, раздел трети от бр.75/2010 и в съответствие с измененията от
бр.19/2011, доц. М. Мурджева предложи следните кандидатури за
членове на научното жури, което да проведе конкурса за заемане на
академичната длъжност „доцент” според изискванията на ЗРАСРБ и
правилника на БАН за неговото приложение:
Вътрешни членове:

Доц. Стефан Лолов, дмн
Доц. Росица Конакчиева, дбн
Доц. Павел Рашев
Доц. Милена Мурджева
Външни членове: Проф. Богдан Петрунов, дмн
Проф. Иван Кехайов, дбн
Проф. Станимир Кюркчиев, дмн
Резервни членове: Проф. Искра Алтънкова, дмн и проф. Виктория
Сарафян, дмн.
Съгласно КЛАСИФИКАТОР НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МС ОТ 24.06.2002 Г. ) беше уточнена
научна област на конкурса – 4.3. Биологични науки.
По предложение на Председателя на НС се проведоха кратки
разисквания по процедурата за гласуване на научното жури на настоящото
заседание на НС. Членовете на съвета единодушно решиха гласуването да
бъде явно и едновременно за всички членове на журито в случай, че не
бъдат направени други предложения. Членовете на съвета гласуваха с
мнозинство за предложение на доц. Кичева, касаещо процедурите
подложени на гласуване изключително на провеждания съвет: „Един от
рецензентите да бъде вътрешен за ИБИР и за рецензенти не могат да бъдат
избирани специалисти, които имат общи публикации с кандидата”.
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Поради липса на постъпили предложения за промени членовете на
съвета проведоха гласуване на предложения състав на научно жури.
Решение по т. 1.1: с явно гласуване членовете на НС на ИБИР
единодушно избраха научно жури по конкурс
за доцент по
„Имунология‟ - шифър 01.06.23 и научна област 4.3 – Биологични
науки в следния състав: Вътрешни членове: Доц. Стефан Лолов, дмн
Доц. Росица Конакчиева, дбн Доц. Павел Рашев и Доц. Милена Мурджева;
Външни членове: Проф. Богдан Петрунов, дмн, Проф. Иван Кехайов, дбн и
Проф. Станимир Кюркчиев, дмн. Резервни членове: Проф. Искра
Алтънкова, дмн и проф. Виктория Сарафян, дмн.
По т. 1.2. Конкурс за избор на доцент по шифър 04.02.01 - “Развъждане
на селскостопанските животни, биология и биотехника на
размножаването” и научна област
6.3.
„Животновъдство”
(Приложения – Протокол от доц. М. Кичева по заповед 421/30.09.2010;
Доклад от М. Събев с предложение за научно жури).
В доклад пред НС, доцент М. Събев – ръководител секция
«Репродуктивни биотехнологи и криобиология на гаметите», съгласно
Протокол от доц. М. Кичева, Председател на Комисия и заповед
421/30.09.2010 докладва за валидност на документите по обявения
конкурс в Държавен вестник брой 40 от 28.05.2010 г. за избор на доцент по
шифър 04.02.01 “ Развъждане на селскостопанските животни, биология и
биотехника на размножаването”. За участие в обявения е подал документи
и допуснат до конкурса един кандидат – главен асистент д-р Росен
Стефанов.
В съответствие с Правилника за прилагане на Закона за развитие на
академичния състав чл. 57- бр. 75/2010 и в съответствие с измененията от
бр. 19/2011 – чл. 42, доц. д-р Милко Събев предложи за членове на
научно жури по обявения конкурс:
Вътрешни членове:
Проф. Д-р Димитрина Качева, двмн
Доц. д-р Мария Иванова-Кичева, дссн
Доц. д-р Милко Събев
Външни членове:
Проф. Д-р Райна Георгиева, дбн
Проф. Д-р Жеко Байчев, двмн
Доц. д-р Иван Николов
Резервни членове: Доц. д-р Елена Кистанова и Проф. Л. Кънчев
Съгласно КЛАСИФИКАТОР НА ОБЛАСТИТЕ НА ВИСШЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
И
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
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(ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 НА МС ОТ 24.06.2002 Г. ) беше уточнена
научна област на конкурса – 6.3. „Животновъдство”.
Решение по т. 1.2: с явно гласуване членовете на НС при ИБИР
единодушно избраха научно жури по конкурс за доцент по шифър
04.02.01 - “Развъждане на селскостопанските животни, биология и
биотехника на размножаването” и научна област
6.3.
„Животновъдство” в следния състав: Вътрешни членове: Проф. Д-р
Димитрина Качева, двмн, Доц. д-р Мария Иванова-Кичева, дссн Доц. д-р
Милко Събев; Външни членове: Проф. Д-р Райна Георгиева, дбн Проф.
Д-р Жеко Байчев, двмн Доц. д-р Иван Николов; Резервни членове: Доц.
д-р Елена Кистанова и Проф. Л. Кънчев.
По т. 1.3. Конкурс за научен сътрудник по „Имунология‟ - шифър
01.06.23. (Приложения- Заповед 250/29.06.2010; Протокол от 29.06.2010).
Съгласно протокол от 29.06.2010г на Комисия по валидност на
документи по обявен конкурс в Д.в. 40/28.05.2010, назначена със заповед
250/29.06.2010 и преминаване в длъжност по решение на Ръководството на
ИБИР на единствения кандидат по конкурса, НС при ИБИР гласува
единодушно за закриване на процедурата.
По т. 2. Доклад от първично звено по разкриване на процедура за
защита на докторски труд от секция „Репродуктивни биотехнологии и
криобиология на гаметите” по шифър 04.02.01 - “Развъждане на
селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването” и
научна област 6.3.”Животновъдство”
Доцент М. Събев представи Доклад за проведено заседание с
решение от първично звено по разкриване на процедура за защита на
докторски труд от секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология
на гаметите” по шифър 04.02.01 - “Развъждане на селскостопанските
животни, биология и биотехника на размножаването”. На разширено
първично звено е предтсавен проект за дисертация, представен от Главен
асистент Александър Димитров Куков докторантна самостоятелна
подготовка. Проведеното заседание е съгласно заповед на Директора на
ИБИР 139/14.04.2011.Представен е Протокол от решението на заседанието,
с което се дава ход на процедра по защита на докторския труд.
На въпрос от доцент Р. Конакчиева дали са спазени изискванията
произтичащи от ЗРАСРБ и Правилника за дейността на Център за
Обучение на БАН доцент М. Иванова-Кичева потвърди, че всички
изисквания са съобразени, документите са приложени в досието на
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докторанта и това е позволило стартирането на процедурата по защита на
дисертация.
Доцент М. Събев предлага научно жури от пет хабилитирани членове, от
които трима професори или доктори на наките, както и двама резервни
членове. За вътрешни членове на журито са предложени:
Проф. Д-р Димитрина Качева, двмн
Доц. д-р Мария Иванова-Кичева, дссн
За външни членове на журито са предложени:
Проф. М. Семков, дссн
Проф З. Захариев,дссн
доц. Д-р Т. Маринков
Резервни членове:
Доц. д-р Милко Събев
Доц. д-р Иван Николов
Решение по т. 2: С явно гласуване членовете НС при ИБИР
единодушно избраха следните членове на научно жури по процедура за
защита на докторски труд от Главен Асистент Александър Димитров
Куков, по шифър 04.02.01 - “Развъждане на селскостопанските
животни, биология и биотехника на размножаването” и научна област
6.3. „Животновъдство” : Вътрешни членове: Проф. Д-р Димитрина
Качева, двмн, Доц. д-р Мария Иванова-Кичева, дссн; Външни членове:
Проф. М. Семков, дссн, Проф З. Захариев, дссн, доц. Д-р Т. Маринков;
Резервни членове: Доц. д-р Милко Събев, Доц. д-р Иван Николов.
По т. 3. Разглеждане на заявки за нови докторантури от секция
„Молекулярна имунология”
Доц. М. Мурджева представи доклад във връзка с писмо
N168/12.04.2011г. за заявки за задочни и редовни докторантури. От
секция „Молекулярна имунология” се прави предложение за
обявяване на две задочни докторантури на теми: „ФУНКЦИОНАЛНИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИМУННИ И ДЕЦИДУАЛНИ
СТРОМАЛНИ КЛЕТКИ ПРИ РАННА БРЕМЕННОСТ” с ръководител
Главен асистент Цветелина
Павлова
Велева-Орешкова
и
„ПОЛУЧАВАНЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНДУЦИРАНИ
ПЛУРИПОТЕНТНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ” с ръководител доцент
Милена Мурджева.
Доц. Мурджева представи двете програми, които бяха
разисквани от членовете на НС.
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Зададен беше въпрос от доц. М.Кичева дали се има предвид
конкретен човек, който да кандидатства за тази докторантура. В отговор
доц. М. Мурджева посочи, че от началото на годината човек от секцията
е започнал работа по тази тема, той има интерес от разработване на
докторски труд и участие в докторантска програма и при обявяване на
такава тема ще кандидатства. Общото мнение е че темата е интересна,
дисертабилна и е добра възможност за работа на млад специалист.
Решение по т. 3: с явно гласуване членовете на НС при ИБИР
единодушно
одобриха
предложената
програма
за
задочна
докторантура на тема „ФУНКЦИОНАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУ ИМУННИ И ДЕЦИДУАЛНИ СТРОМАЛНИ КЛЕТКИ ПРИ
РАННА БРЕМЕННОСТ”, с ръководител Главен асистент Цветелина
Павлова Велева-Орешкова, която да се разкрие към секция
„Молекулярна Имунология‟ по шифър 01.06.23 и научна област 4.3 –
Биологични науки.
Отношение взе проф. Качева и обърна внимание на факта, че тя

като директор не е в законово право да издава заповед за ръководител на
докторант на проф. Кюркчиев, тъй като той не е на постоянна работа в
института. В хода на последвалата дискусия беше коментирана
възможността проф. Кюркчиев да

фигурира като консултант. Той

самият изрази несъгласие с такова формализиране на нещата, изтъкна,
че за всички в института е ясно, че основната идея и принос за развитие
на темата, по която се работи вече две години са негови и след като
това не е достатъчно основание да бъде посочен като ръководител, той
си прави отвод и като ръководител и като консултант. Проф.
Александър Стойнев подчерта интереса си към тази тема, сподели че я
харесва, защото вижда научното предизвикателство и перспективите в
нея.
Решение по т. 3: с явно гласуване членовете на НС при ИБИР
единодушно
одобриха
предложената
програма
за
задочна
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докторантура на тема „ПОЛУЧАВАНЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ИНДУЦИРАНИ ПЛУРИПОТЕНТНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ”, с
ръководител доцент Милена Мурджева, която да се разкрие към
секция „Молекулярна Имунология‟ по шифър 01.06.23 и научна
област 4.3 – Биологични науки

По т. 4. Разглеждане на заявки за нови докторантури от секция
„”Имунобиология на размножаването”
Доц. Павел Рашев представи доклад във връзка с писмо
N168/12.04.2011г. за заявки за задочни и редовни докторантури. От секция
Имунобиология на репродукцията се прави предложение за разкриване на
конкурси за две задочни докторантури в Професионалните направления
БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ (научна специалност: Имунология) И
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА (научна специалност: Физиология на
животните и човека). Доц. Рашев представи двете програми както следва:
1. Задочна докторантура на тема „УЧАСТИЕ НА МЕТАЛОПРОТЕИНАЗИТЕ В
СПЕРМАТОГЕНЕЗАТА И ОПЛОЖДАНЕТО ПРИ ЧОВЕК” (шифър 4. Природни
науки, математика и информатика – шифър 4.3. Биологически науки; научна
специалност -. имунология), ръководител доцент Павел Рашев.
2. Задочна докторантура на тема „РОЛЯ НА ЕНДОПЕПТИДАЗИТЕ В
ПАТОГЕНЕЗАТА НА РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПРИ КУЧЕТА” (шифър 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина – шифър 6.4. Ветеринарна медицина; научна
специалност – физиология на животните и човека), ръководител доцент Павел Рашев.

Решение по т. 4: с явно гласуване членовете на НС при ИБИР
единодушно
одобриха
предложената
програма
за
задочна
докторантура с тема „УЧАСТИЕ НА МЕТАЛОПРОТЕИНАЗИТЕ В
СПЕРМАТОГЕНЕЗАТА И ОПЛОЖДАНЕТО ПРИ ЧОВЕК”, и научен
ръководител доцент Павел Рашев, която да се разкрие към секция
„Имунобиология на репродукцията‟ в професионално направление с
шифър 4.3. БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ (научна специалност: Имунология).
Решение по т. 4: с явно гласуване членовете на НС при ИБИР
единодушно
одобриха
предложената
програма
за
задочна
докторантура с тема „РОЛЯ НА ЕНДОПЕПТИДАЗИТЕ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА
РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА ПРИ КУЧЕТА” (шифър 6. Аграрни науки и
ветеринарна медицина – шифър 6.4. Ветеринарна медицина; научна специалност –
Физиология на животните и човека), с научен ръководител доцент Павел Рашев.

По т. 5. Доклад за промяна на научен ръководител на докторант
Шина Пашова (Приложения: Годишен отчет от научен р-л на
докторант).
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Доцент Павел Рашев представи ГОДИШЕН ОТЧЕТ за извършената
научно-изследователска работа на Шина Пашова, редовен докторант в
секция „Имунобиология на репродукцията” ИБИР-БАН по тема: „Участие
на имунни механизми и металопротеинази като медиатори на ангиогенеза
при злокачествени трансформации в репродуктивни органи”.
Доцент Павел Рашев предложи да бъде освободен като научен
ръководител на докторант Шина Пашова по лични причини. Предложи за
научен ръководител на дисертацията да бъде избрана доц. Милена
Мурджева, като увери членовете на съвета че има нейното съгласие след
предварителни разговори.

Членовете на НС приеха годишен отчет по редовната
докторантура на Шина Пашова за първата година от нейното обучение и
избраха за научен ръководител доц. Милена Мурджева.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, заседанието
беше обявено за закрито.
Секретар на НС на ИБИР:
/доц. д-р Павел Рашев/
Зам.-председател на НС на ИБИР:
/доц. д-р Милена Мурджева/
Председател на НС на ИБИР:
/доц. дбн. Росица Конакчиева/
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