БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов”
НАУЧЕН СЪВЕТ

Протокол N 28/24.09.2013
На 24.09.2013 (вторник) от 14.00 часа, в Заседателната зала на Института по
биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов” се проведе заседание
на Научния съвет при следния Дневен ред:
1. Приемане на оставката на проф. Росица Конакчиева, като председател на НС и като
член на НС по нейно заявление във връзка с прекъсване на трудово-правните й
взаимоотношения с ИБИР.
2. Приемане оставката на доц. д-р Милко Събев като ръководител секция
„Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”.
3. Обсъждане и гласуване удължаване на трудовия договор на доц. д-р Милко Събев с
още една година.
4. Зачисляване на редовни докторанти към секция Ембриобиотехнологии.
5. Приемане отчети по ЕБР проекти с Чешката академия на науките.
6. Обсъждане на предложения за специализирани курсове за докторанти към Центъра
за обучение към БАН.
7. Отчет на докторант - Презентация на Елена Стоянова – секция Молекулярна
имунология.
8. Отчет на докторант от секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на
гаметите” – Ирина Кирилова – доклад от научния ръководител.
9. Разни
Присъстваха: акад. Богдан Петрунов, проф. Райна Георгиева, проф. Димитрина
Качева, проф. Мария Кичева, проф. Стефан Лолов, доц. Милена Мурджева, доц.
Цветелина Орешкова, доц. Милко Събев, доц. Павел Рашев, доц. Пламен
Тодоров, доц. Бойко Георгиев, доц. Росен Стефанов, доц. Елена Кистанова, доц.
Малчо Петров, доц. Кольо Влахов.
Кворум на заседанието:
Списъчен състав: 18, редуциран състав - 16
Присъстващи: 15
След 15 часа (точка ): 12
Заседанието беше ръководено от доц. Милена Мурджева.

По т. 1.
Доц. Мурджева запозна присъстващите с доклада на проф. Конакчиева и предложи
оставката да бъде гласувана, след което предложи на членовете на НС да помислят
върху евентуална кандидатура и на следващото заседание да се избере нов
Председател на НС.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 1:
Научният съвет на ИБИР приема с пълно мнозинство оставката на проф. Росица
Конакчиева като Председател на НС.
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По т. 2.
доц. Тодоров предложи да бъде избран нов изпълняващ длъжността и предложи проф.
Кичева.
проф. Качева информира членовете, че според правилника на ИБИР, Директорът
взема решение за назначаване на ВРИД и изборът не е в правата на НС. Тя увери, че
в най-скоро време ще бъде обявен конкурс за зав.секция.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 2:
Научният съвет на ИБИР прие с пълно мнозинство оставката на доц. д-р Милко
Събев като ръководител секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология
на гаметите”. Обявява се конкурс за заемане длъжността завеждащ секция
„Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”.

По т. 3.
Проф. Качева прочете доклад за приносите на доц. д-р Милко Събев в развитието на
научната и научно-приложната дейност в Института и ръководената от него секция и
предлага удължаване на трудовия договор на доц. д-р Милко Събев с още една година
Доц. Мурджева даде думата за изказвания.
Проф. Георгиева подкрепя казаното от проф. Качева и смята за удачно
продължаването на трудовия договор на доц. д-р Милко Събев.
Доц.Рашев изказа недоволствието си от работата на доц. Събев като ръководител
секция и учен. Той направи сравнение между качествата и приносите на други учени,
на които не е продължен трудовия договор, и тези на доц. Събев и не вижда основание
за продължаване трудовият му договор, още повече, че самият доц. Събев си подава
оставката като ИД завеждащ секция и споделя, че не се е справил като такъв.
Доц. Мурджева предложи гласуването за личности по правило да бъде тайно, което
беше прието с пълно мнозинство.
Беше избрана комисия в състав: проф. Лолов, доц. Орешкова, доц. Стефанов.
Резултатите от гласуването са следните: 10 „ЗА“, 3 „НЕ“ и 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
РЕШЕНИЕ ПО Т. 3:
Научният съвет на ИБИР прие удължаването на трудовия договор на доц. Милко
Събев с още една година.
По т. 4.
Доц. Мурджева представи двамата кандидати и прикани техните научни ръководители
да прочетат своите доклади.
Поради липса на изказвания, доц. Мурджева прикани към явно гласуване за всеки един
от кандидатите.
Резултати от гласуването:
д-р Стефан Околийски – 12 „ЗА“
д-р Злати Шикеров – 12 „ЗА“
РЕШЕНИЕ ПО Т. 4:
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Научният съвет на ИБИР зачислява на редовна докторантура към секция
„Ембриобиотехнологии при животните“ кандидатите:
1. д-р Стефан Околоийски с тема „Идентификация на сперматозоидспецифични
биомаркери, свързани с фертилитета и качеството на спермата и тяхната връзка
с фактори на околната среда“ и научен ръководител доц.д-р Бойко Георгиев.
2. д-р Злати Шикеров с тема „Повишаване ефекта на прилагане на
репродуктивните биотехнологии в коневъдството, с цел подобряване на
генетичния ресурс“ с научен ръководител доц. д-р Росен Стефанов
По т. 5.
Доц. Мурджева даде думата на зав. секциите, към които се отнасят проектите, да
представят отчет на извършената досега работа по проектите.
Проф. Качева запозна членовете с темата и отчета на проекта и пожела той да бъде
продължен с още три години.
Доц. Рашев запозна членовете на НС с темата на проекта и че той е плод на
дългогодишно сътрудничество между ИБИР-БАН и Институт по Биотехнологии към
Чехската Академия на Науките с ръководител от българска страна доц. М. Моллова.
След пенсионирането на доц. Моллова за ръководител е избрана доц. Динева.
Доц. Рашев прочете отчета по проекта и предложи той да бъде продължен с още три
години.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 5:
Научният съвет на ИБИР приема с пълно мнозинство отчетите на проектите по
ЕБР с Чехската Академия на Науките и продължава тяхното изпълнение с 3
години.

По т. 6.
доц. Мурджева информира членовете на НС за постъпилите нови теми за
Специализирани докторантски курсове и прикани потенциалните лектори да прочетат
анотациите.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 6:
Научният съвет на ИБИР е запознат с новите теми за Специализирани
докторански курсове и запазва досега предложените.

По т. 7.
доц. Мурджева представи докторант Елена Стоянова и даде думата.
Докторантът представи кратка презентация, за извършената през последната година
изследователска работа, и информира присъстващите за събраните кредити,
необходими за защита.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 7:
Научният съвет на ИБИР приема с пълно мнозинство отчета на докторант Елена.

По т. 8.
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доц. Мурджева даде думата на проф. Кичева да запознае членовете на НС с отчета на
докторант Ирина Кирилова.
Проф. Лолов прикани ръководителите на докторанти да настояват отчетите да бъдат с
кратка презентация, което е полезно за самите докторанти.
РЕШЕНИЕ ПО Т. 8:
Научният съвет на ИБИР приема с пълно мнозинство отчета на докторант Ирина
Кирилова.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Доц. М. Мурджева
/зам.председател на НС/

Доц. Павел Рашев
/секретар на НС/
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