Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването
„Акад. К. Братанов”
НАУЧЕН СЪВЕТ
Протокол № 4
(РЕШЕНИЯ – Извлечение)
Днес, 19.10.2010 г. 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. Избор на Председател, Зам.Председател и Секретар на НС при ИБИР-БАН.
2. Зачисляване на докторанти към секция «Ембриобиотехнологии» и секция
«Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите».
3. Разглеждане на предложение за временно прекъсване на задочна докторантура
към секция «Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите».
4. Разглеждане на молба за освобождаване от длъжност главен асистент към
секция «Имуноневроендокринология».
5. Разглеждане на предложение за обединяване на секция
«Молекулярна
имунология» със секция «Имунохимия» с наименование «Молекулярна
имунология».
6. Обявяване на конкурс за ръководител към секция «Молекулярна имунология»,
със срок от 1 месец.
7. Разглеждане на заявление за постъпване на работа в Институт по биология и
имунология на размножаването «Акад. К. Братанов», заедно с щатните бройки,
на сътрудници от други научни звена на БАН.
8. Разни.
На заседанието присъстваха: ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова, ст.н.с.I ст. Иван
Кехайов, ст.н.с.I ст.Станимир Кюркчиев, ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова, ст.н.с.I ст.
Димитрина Качева, ст.н.с.II ст. Росица Конакчиева, ст.н.с.II ст. Мария Г. ИвановаКичева, ст.н.с.II ст. Милко Събев, ст.н.с. II ст. Пламен Тодоров, ст.н.с.II ст. Бойко
Георгиев, ст.н.с. II ст. Милена Мурджева, ст.н.с.II ст. Ел. Кистанова, ст.н.с.II ст. Павел
Рашев, проф. дмн Александър Стойнев.
От заседанието отсъстваха по уважителни причини акад. Богдан Петрунов и ст.н.с.І.ст.
д-р Р. Георгиева.
Заседанието беше водено от ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова.
По т. 1 от дневния ред:
Доц. д-р М. Моллова: Информира НС, че има подадени документи за директор на
Института от ст.н.с.І.ст.д-р Д. Качева и ст.н.с.д-р Р. Конакчиева. Новият избор за
Председател на НС се налага тъй като д-р Моллова в качеството си на Директор на

Института няма право да бъде Председател на НС съгласно устава на БАН. Предлага
кандидатурата на ст.н.с.д-р Мария Г. Иванова Кичева. Предлага новото ръководство на НС
да се състои

от Председател, Зам.-председател и Секретар предвид големия обем от

работа, който предстои.
При възникналата кратка дискусия с реплики, членовете на НС се съгласиха, че
няма юридически основания подалите документи в конкурса за Директор на ИБИР да не
бъдат предлагани и избирани за Председател на НС, тъй като конкурсът предстои.
ст.н.с. Пл. Тодоров: Предложи за председател на НС ст.н.с.д-р Р. Конакчиева.
Не постъпиха други предложения.
След тайно гласуване с 8 гласа „ЗА” и 5 „НЕ” ст.н.с.д-р Р. Конакчиева беше
избрана за Председател на НС.
ст.н.с. д-р Р. Конакчиева – Благодари на членовете на НС и заявява, че за нея е
чест да бъде Председател на НС, имайки примера на предишните председатели.
Предлага за зам. председател ст.н.с. М. Мурджева и за секретар ст.н.с. Павел Рашев.
Бяха направени допълнителни предложения за Зам-председател за ст.н.с.д-р Мария
Г. Иванова Кичева и ст.н.с.д-р Е. Кистанова, които си направиха отвод.
Кандидатурите за Зам.-председател и секретар на НС бяха подложени на тайно
гласуване. Ст.н.с. М Мурджева беше избрана за Зам.-председател с 8 гласа „ЗА” и 5
„НЕ”, а ст.н.с. Павел Рашев за Секретар на НС със 11 гласа „ЗА” и 2 „НЕ”.
По т. 2 от дневния ред:
Ст.н.с.І-ст.д-р Д. Качева, р-л секция „Ембриобиотехнологии”, представи доклад до
членовете на НС във връзка със зачисляване на н.с. Десислава Абаджиева на задочна
докторантура на тема” „Проучване възможности за стимулиране репродуктивните функции
при женски животни” , по спец. «Развъждане на сс животни, биология и биотехнология на
размножаването» ш. 04.02.01 .
След направеното обсъждане членовете на НС единодушно решиха чрез явно
гласуване, Десислава Абаджиева да бъде зачислена

на задочна докторантура с

работна програма на тема „Проучване възможности за стимулиране репродуктивните
функции при женски животни” , ш. 04.02.01, с научен ръководител ст.н.с.ІІ.ст.д-р
Елена Кистанова.
Ст.н.с.І.ст.

д-р

Мария

Иванова-Кичева,

р-л

секция

«Репродуктивни

биотехнологии», представи доклад до членовете на НС във връзка със зачисляване на Надя
Емилова Петрова, единствен кандидат на редовна докторантура по спец. «Развъждане на

сс животни, биология и биотехнология на размножаването» ш. 04.02.01

на тема

„Изолиране и характеризиране на овариални стволови клетки” .
ст.н.с.Пл. Тодоров: Надя Тодорова е правля дипломната си работа в секцията. Има
1 публикация и участие в конгрес. Може да каже само положителни неща за кандидатката.
След направеното обсъждане членовете на НС единодушно решиха чрез явно
гласуване, Надя Петрова да бъде зачислена на редовна докторантура с работна
програма на тема „Изолиране и характеризиране на овариални стволови клетки” , с
научен ръководител ст. н. с. д-р Пламен Тодоров.
ст.н.с.І-.ст. д-р Мария Иванова-Кичева, р-л секция «Репродуктивни биотехнологии»,
представи доклад до членовете на НС във връзка със зачисляване на Жана Илиева Минчева
на задочна докторантура по спец. «Развъждане на сс животни, биология и биотехнология
на размножаването» ш. 04.02.01 на тема „Получаване на рекомбинантен Анексин V от Sus
scrofa f. Domestica и прилагане за детекция на клетъчна трансформация и туморогенеза» .
След направеното обсъждане членовете на НС с явно гласуване единодушно
решиха Жана Минчева да бъде зачислена

на задочна докторантура с работна

програма на тема „Получаване на рекомбинантен Анексин V от Sus scrofa f. Domestica
и прилагане за детекция на клетъчна трансформация и туморогенеза» , с научен
ст.н.с.І-ст. д-р Мария Иванова-Кичева.
По точка 3 от дневния ред:
ст.н.с.ІІ ст. д-р Пламен Тодоров,

научен ръководител на Диана Гуленова,

задочен докторант към Института, докладва на НС за възможността временно да бъде
прекратена за срок от една година докторантурата й, поради излизане в отпуск по
майчинство.
След направеното обсъждане всички членове на НС

с явно гласуване

единодушно гласуваха за прекъсване докторантурата на Диана Гуленова за срок от 1
година.
След направеното обсъждане всички членове на НС с явно гласуване
единодушно гласуваха за прекъсване докторантурата на Надя Тодорова за срок от 1
година.
По т. 4 от дневния ред:
Ст.н.с.д-р М. Моллова: Докладва молба за освобождаване от длъжност на н.с.І.ст.
Димитър Автански , считано от 01.08. 2010 г.

След направеното обсъждане всички членове на НС с явно гласуване и
мнозинство решиха Димитър Автански да бъде освободен от длъжност научен
сътрудник І степен в Института.
По точка 7:
Ст.н.с.д-р М. Моллова: Докладва подадените заявления от доц. д-р Леонид Пенков
от сек. „Молекулярна генетика” към И-т по физиология на растенията и генетика към БАН
за неговото преминаване в състава на ИБИР заедно с ръководената от него група в
следния състав: научни сътруднички и задочни докторантки Теодора Кирилова ТасеваМинева, Яна Младенова Койчева, както и специалистката Десислава Бойкова СтаменоваМанова. От научните сътруднички Яна Койчева и Теодора Минева

има приложени

заявления за преминаване на работа в ИБИР. С допълнително заявление доц. Пенков
изявява желание той и неговата група да бъдат приети в сек. „Молекулярна имунология”
поради близостта на тематиката и общите методики, които използват двата колектива.
Проф. Ст. Кюркчиев даде допълнителни разяснения за общата работа между двете
звена, като изтъкна, че приемането на групата ще бъде от полза за ИБИР. Мнението му
беше подкрепено и от изказвания на доц. М. Моллова и доц. Р. Конакчиева. Проф. Качева
изрази несъгласие групата да бъде приета в секция Молекулярна имунология, тъй като това
е структурна промяна. Въпросът бешпе подложен на явно гласуване. С мнозинство (два
гласа „против”), бе прието

предложението за приемане в ИБИР на доц. Леонид

Пенков и неговата група и включването й в състава на сек. „Молекулярна
имунология”.
По т. 8 :
Ст.н.с.д-р М. Моллова - представи

доклад от ст.н.с.д-р Стоян Златарев,

Председател на ЕС към „Лаборатория за генетични изследвания и опазване на
биоразнообразието при с.с.животни „ относно: Предложение на ЕС на комисията при
Лабораторията за промяна на административното и счетоводното й обслужване от
ИЕМПАМ да премине в ИБИР. Представен бе целият Доклад, включващ историята на
Лабораторията, нейното преминаване от една структура в друга, както и обсъждането
направено в Ръководството на БАН, където бе взето Решение Лабораторията да премине на
административно и счетоводно обслужване в ИБИР след представяне пред ръководството
на Института на колектива, които ще работи в Лабораторията. Такова представяне бе
извършено пред комисия, в която участваха зам. председателя на БАН акад. Ал. Попов и
научния секретар на биологичното направление проф. Л. Казаков.

След обсъждания между членовете на НС и изискване на разяснения за готовността
на апаратурата в Лабораторията за експериментална работа и евентуалните финансови и
административни въпроси свързани с преминаване на финансово и административен
контрол към ИБИР направени от проф. И. Кехайов, доц. Р. Конакчиева и доц. М. Събев,
доц. М. Моллова обясни, че въпреки че има протокол, които е направен от ИЕПП., в
изготвянето му не са участвали експерти от ИБИР. Следователно при съставянето на
приемателно-предавателния протокол

за прехвърляне на

наличната апаратура в

Лабораторията и осчетоводяването и в ИБИР трябва да участва и експерт, посочен от
ИБИР. Последният следва да се произнесе относно състоянието на приеманата апаратура и
годността й за пускане в експлоатация. Д-р Моллова обърна внимание, че Лабораторията
се прехвърля на административно и счетоводно обслужване в ИБИР със своите щатн
бройки, инвентар, апаратура и полагаемия й се бюджет без промяна на местоположението
й.
С явно гласуване предложението за преминаване на „Лабораторията за
генетични изследвания и опазване на биоразнообразието при с.с. животни”

на

административно и счетоводно обслужване в ИБИР с щатните си бройки, инвентар,
апаратура и полагаемия и се бюджет, без промяна на местоположението и, бе прието
единодушно.

Председател на НС
(ст.н.с.II ст. Маргарита Моллова)

Секретар на НС
(ст.н.с.II ст.Мария Г.Иванова)

