Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол No 41
На 12 май 2015 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. Румен Панков, проф.
Мария Кичева, проф. Стефан Лолов, проф. Петя Цветкова, доц. Бойко Георгиев,
доц. Пламен Тодоров, доц. Милена Мурджева, , доц. Цветелина Орешкова, доц.
Росен Стефанов, доц. Велислава Терзиева, доц. Красимира Тодорова, доц. Сорен
Хайрабедян, доц. Теодора Данева, служители и докторанти на ИБИР.
Отсъстващи по уважителни причини: доц. Анастас Пашов, доц. Павел Рашев.
Отсъстващи без предизвестие: акад. Богдан Петрунов, чл.кор. Чавдар Славов, проф.
Марин Тодоров.

Проф. Лолов, председател на НС представи дневния ред на заседанието и при
липса на допълнителни предложения, същият беше гласуван. Членовете на съвета
са получили в електронен вид всички постъпили документи и се пристъпи към
разглеждане на отделните точки.
По точка Първа – беше представен годишният отчет на Андрей Величков. Имаше
въпроси по отношение на интерпретацията на получените резултати. След отговор
на докторанта, отчетът беше приет с явно гласуване.
По точка Втора – Надя Петрова докладва получени резултати и съобщи данни за
изпъление на образователната част от докторантската си програма. С явно
гласуване и пълно единодушие беше решено да бъде отчислена с „право на
защита”.

По Трета точка – с явно гласуване и пълно мнозинство, при липса на допълнителни
предложения, беше решено да се стартира процедура за защита на дисертация от
доц. Красимира Тодорова и беше избрано научно жури в състав: проф. М.Иванова,
проф. П.Цветкова, проф. Ст.Лолов (вътрешни членове), чл.кор. Ч.Славов, проф.
В.Сарафян, проф. Цв.Маринова, проф. Р.Миронова (външни членове), проф.
Кл.Демиревска, доц. В.Терзиева (резервни членове).
По Четвърта точка, с явно гласуване и пълно мнозинство беше решено да се
прекрати докторантурата на д-р Петър Димитров
По Пета точка единодушно беше прието предложението на доц. Терзиева за
преместване на апаратура. В хода на обсъждането беше решено, че е необходимо
постоянно присъствие в големите лаборатории, в рамките на работния ден, на
оторизиран служител или негов заместник, които да следят за опазване на
апаратурата и отчетност.
По Шеста точка – извънредна – по предложение на проф. Цветкова отново беше
обсъждан реда за подаване на научни проекти, ангажиращи Института като
организация. Чл. кор. Панков сподели опита на СУ за осигуряване на прозрачност
при подаване на научни проекти. Доц. Хайрабедян запозна присъстващите с някои
организационни проблеми, наложили провеждането на нова регистрация на
Института пред европейските научни структури, въпреки наличието на вече
съществуваща. С оглед оперативност, информираност на служителите и запазване
на „интелектуалната собственост”, беше решено да се проучи възможността за
създаване на вътрешно-институтска информационна система с лимитиран достъп.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

