Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол No 42
На 9 юни 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: проф. Мария Иванова, проф.
Стефан Лолов, проф. Петя Цветкова, доц. Пламен Тодоров, доц. Павел Рашев, 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: чл. кор. Румен Панков, доц. Бойко Георгиев,
доц. Анастас Пашов.
Отсъстващи без предизвестие: акад. Богдан Петрунов, чл.кор. Чавдар Славов, проф.
Марин Тодоров.

Проф. Лолов, председател на НС откри заседанието. Членовете на съвета са
получили в електронен вид дневния ред и всички постъпили документи, и се
пристъпи към разглеждане на отделните точки.
По точка Първа – беше представен годишният отчет на Боряна Петкова. Имаше
въпрос на проф. Лолов по отношение на плана за бъдещи изследвания с оглед
липсата на сигнификантна разлика в изследваната пациентска група и здравите
контроли. След отговор на докторанта, отчетът беше приет с явно гласуване.
По точка Втора – беше представен годишният отчет на Елина Димитрова
Аврамска. При липса на допълнителни въпроси, с явно гласуване и пълно
единодушие отчетът беше приет.

Проф. Лолов обяви останалата част от заседанието като „закрито”, но предложи на
присъстващата доц. Кистанова да остане, тъй като част от предстоящите за
разглеждане въпроси лично я касаят. Доц. Тодоров изказа мнение, че заседанието
следва да продължи като „открито”.
По Трета точка – с явно гласуване беше прекратен статута на доц. Кистанова като
"научен консултант" на Елина Аврамска. В хода на дискусията стана ясно, че още
септември 2014 г. както научният ръководител, така и научният консултант са
могли да предложат тази промяна, защото още тогава фокусът на разработката е
бил насочен върху експериментални, а не селскостопански животни.
По Четвърта точка, като председател на Научно жури, проф. Лолов представи
накратко предложение за избор на Таня Димова за „доцент”. Доц. Стефанов
напомни за предишно обсъждане в Съвета, кандидатите за хабилитиране да се
представят лично. Проф. Иванова се изказа положително за избора на Таня Димова
за „доцент”. Проф. Лолов конкретизира законовите положения за валидност на
провеждания избор. При липса на допълнителни въпроси по процедурата се
пристъпи към тайно гласуване, след избор на комисия в състав: доц. Рашев, доц.
Хайрабедян и доц. Стефанов.
С 10 гласа „ЗА” и 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” Научният съвет на ИБИР избра Таня
Георгиева Димова за „доцент по имунология” (специалност 01.06.23,
професионално направление 4.3. „Биологични науки”, област на висше
образование 4. „Природни науки, математика и информатика”), за нуждите на
секция „Имунобиология на размножаването” към ИБИР-БАН
Проф. Иванова напомни, че всички свързани с работата на Научния съвет
документи трябва да се регистрират в деловодството в разпечатан вид. Проф.
Лолов се съгласи, че макар това да е твърде неудобно от практична гледна точка,
до въвеждането на „система за електронно деловодство” в ИБИР правилото следва
да се съблюдава.

По Пета точка единодушно беше прието предложението за стартиране на
процедура по защита на Елена Стоянова. За членове на Научното жури бяха
избрани:
-

вътрешни членове – проф. Стефан Лолов, доц. Милена Мурджева (научен
ръководител) и доц. Цветелина Орешкова (резервен член);

-

външни - чл. кор. Румен Панков, проф. Магдалена Чорбаджиева, проф.
Румяна Миронова и доц. Биляна Николова (резервен член).

По Шеста точка – беше решено свободните докторантури да бъдат платени.
Новоприетите свободни докторанти ще подписват индивидуален договор с
Директора на ИБИР, в който ще се упомене, че те ще поемат всички разноски по
защита (хонорари за НЖ, курсовете за обучение, разходи за реактиви и
консумативи за довършване на експерименталната работа, отчисления за
амортизация на апаратурата и базовата организация). Възложи се на доц. Мурджева
и доц. Тодоров да подготвят до септември 2015 проектодоговор, който да се обсъди
и приеме от Научния съвет на ИБИР. Беше обсъдено конкретните цени да не се
публикуват на „страницата на Института”, а предвидените разноски за
експерименталната работа в различните направления да бъдат различни. Предвид
различната степен на „завършеност” на свободните докторантури се прецени, че не
е удачно да се формулира обща сума за целия срок на докторантурата.
По Седма точка – проф. Лолов коментира направеното от него писмено
предложение за „разпределението на хонорарите между членовете на Научно
жури”. Добави, че в хода на допълнителни лични разисквания с проф. Иванова и
доц. Тодоров са се оформили различни становища относно необходимостта от
„технически секретар” и от „потребността за заплащане на вътрешните членове на
Научно жури при участие в процедурата само на вътрешен кандидат”. По
предложение на проф. Иванова се взе решение проф. Лолов да направи
допълнителна справка относно наличието на специфични решения на Общото
събрание на БАН и въпросът за разпределението на хонорарите да се обсъди на
следващо заседание.

По Осма точка – проф. Иванова обоснова решението на Ръководството за
присъждане на почетен статут "Заслужил професор" на проф. Райна Георгиева.
Проф. Цветкова възрази, че за Съвета е „обидно” да утвърди вече взето решение –
ще гласува против. Доц. Рашев също възрази, като добави, че званието се присъжда
за „заслуги към организиране на Симпозиума”, а не към „Института”. Проф. Лолов
коментира, че е логично да се гласува учредяване на звание „Заслужил професор”,
а не конкретно неговото присъждане – довод беше факта, че решението вече е
взето, а евентуално „отхвърляне” ще е обидно за номинирания. Доц. Хайрабедян
настоя, че неговото писмено предложение е за конкретния случай, предвид
значителните заслуги на проф. Георгиева и практиката на чуждестранните научни
институции. Смята, че в бъдеще ще се конкретизират вътрешни критерии на ИБИР
за присъждане на подобно звание.
Научният съвет гласува предложението, званието „Заслужил професор на ИБИР”
да се присъжда на пенсионирани служители на ИБИР със значителен принос за
развитието на Института и стаж не по-малък от 30 г.
По Девета точка – беше приет внесеният от доц Хайрабедян „Отчет за изготвяне и
подаване на проект по програма "Хоризонт2020".
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

