Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол No 53
На 14 юни 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: чл.кор. Чавдар Славов, чл. кор.
Румен Панков, проф. Стефан Лолов, доц. Бойко Георгиев, доц. Пламен Тодоров,
доц. Павел Рашев, доц. Милена Мурджева, доц. Цветелина Орешкова, доц. Росен
Стефанов, доц. Велислава Терзиева, доц. Сорен Хайрабедян и доц. Теодора Данева.
Отсъстващи по уважителни причини: акад. Богдан Петрунов, проф. Мария
Иванова, проф. Петя Цветкова, доц. Анастас Пашов, доц. Красимира Тодорова.
Отсъстващи без предизвестие: проф. Марин Тодоров.

Проф. Лолов, председател на НС, откри извънредното заседание, което се свиква
по инициатива на Ръководството на института. Не е имало краен срок за обявяване
на дневния ред и за разглеждане са включени всички постъпили предложения.
Дневният ред беше одобрен.
По точка Първа – чл.кор. Чавдар Славов резюмира пред членовете на Съвета
необходимостта от създаване на стратегия. Доц. Тодоров също коментира
развитието на реорганизацията в науката до момента и включването на ИБИР в
различни организационни платформи, в зависимост от конкретните приоритетни
области. Предложи в планов порядък, на бъдещ научен съвет да се коментират
възможностите на ИБИР за научна колаборация и да се иницират работни срещи с
потенциални партньори. Проф. Лолов изказа становище, че създаването на
„стратегия” не е научен, а политически въпрос, който не засяга конкретно реалните
проблеми на Института и не следва изобщо да се разглежда. Нямаше никакви
конкретни препоръки към „Стратегията”.

Втора точка - с явно гласуване бяха одобрение предложените от доц. М.Мурджева,
доц. Цв.Орешкова, доц. Т.Димова, доц. В.Терзиева, доц. Кр.Тодорова и доц.
С.Хайрабедян курсове за докторанти към центъра за обучение на БАН.
Трета точка - беше решено, че предложението за „определяне на отговорници за
криобазата и работа с хладогени при ИБИР” е администратитвен, а не научен
проблем и следва да се разглежда от Дирекционен съвет.
Четвърта точка - беше обсъдено, че предложението за „ограничаване на достъпа до
специализираната научна апаратура” също е административен проблем, но поради
липсата на разумна алтернатива, НС предлага на Ръководството да възприеме
подхода чрез „достъп с парола да се ограничи употребата на уредите само за
оторизирани колеги”.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.
Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

