Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол No 52
На 17 май 2016 г., вторник, от 14:00 часа, в заседателната зала на Института по
биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов” (ИБИР) се проведе
заседание на научния съвет (НС). Присъстваха: акад. Богдан Петрунов, чл.кор.
Чавдар Славов, проф. Мария Иванова, проф. Стефан Лолов, доц. Бойко Георгиев,
доц. Милена Мурджева, доц. Цветелина Орешкова, доц. Росен Стефанов, доц.
Велислава Терзиева, доц. Сорен Хайрабедян и доц. Красимира Тодорова.
Отсъстващи по уважителни причини: проф. Петя Цветкова, доц. Анастас Пашов,
доц. Пламен Тодоров, доц. Павел Рашев.
Отсъстващи без предизвестие: чл. кор. Румен Панков, проф. Марин Тодоров, доц.
Теодора Данева.
Проф. Лолов, председател на НС откри заседанието. Членовете на съвета са
получили в електронен вид дневния ред и всички постъпили документи. Дневният
ред беше одобрен.
По точка Първа – проф. Иванова запозна членовете на Съвета с подетата от доц.
Таня Димова инициатива за фиансово подпомагане на гл. асистент Ивайло
Вангелов. Беше одобрено предложението разликата в цената на потребявания от
него „промишлен ток” и цената на „битовата електроенергия” да се покрива за
сметка на бюджета на ИБИР, поради липса на други достъпни законови
възможности. В тази връзка акад. Петрунов и чл. кор. Чавдар Славов отново
предложиха в ИБИР да се учреди фонд, в който да постъпват част от хонорарите на
външните членове на Съвета и други налични средства, и да служи за подпомагане
на млади учени.
Втора точка - решението за „творчески отпуск” на проф. Цветкова беше отложено
до изясняване на законовата допустимост на искането, във връзка с което проф.
Иванова декларира, че ще отправи запитване до юридическия отдел на Академията.

Трета точка - с явно гласуване единодушно беше одобрена молбата на Нина
Айвазова за прекратяване „поради липса на достатъчно експериментални данни”
на задочната й докторантура, без право на защита.
Четвърта точка - единодушно се реши, ако докторант не се отчете пред Съвета
съгласно тримесечния план, еднократно да получи покана за явяване. При липса на
съответна отчетност, докторантът да бъде отчисляван без право на защита, само въз
основа на доклад от Научния секретар на ИБИР. Проф. Иванова заяви, че за
ръководителите на отчелите се докторанти ще се търси финансов стимул, ако
бюджета на ИБИР го позволи.
Пета точка - с явно гласуване беше одобрен представения от доц. Т.Димова проект
по ЕБР с академията на науките на Чешката република, на тема „Сигнали,
индуцирани от метаболитен и топлинен стрес и тяхната роля в репродукцията”.
По шеста точка - доц. Хайрабедян, Научен секретар на ИБИР, запозна членовете на
Съвета с актуална информация за възможностите за участие по програма COST.
Седма точка - членовете на Съвета решиха, че не е в интерес на Института
взимането на финансов заем за погасяване на отправени финансови претенции към
ИБИР след завършването на проект ReProForce.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

