Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол No 45
На 27 октомври 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: акад. Богдан Петрунов, проф. Мария
Иванова, проф. Стефан Лолов, , доц. Анастас Пашов, доц. Бойко Георгиев, доц.
Пламен Тодоров, доц. Милена Мурджева, доц. Павел Рашев, доц. Цветелина
Орешкова, доц. Росен Стефанов и доц. Велислава Терзиева,.
Отсъстващи по уважителни причини: чл. кор. Румен Панков, чл.кор. Чавдар Славов,
проф. Петя Цветкова, доц. Красимира Тодорова, доц. Сорен Хайрабедян и доц.
Теодора Данева.
Отсъстващи без предизвестие: проф. Марин Тодоров.
Проф. Лолов, председател на НС откри заседанието. Членовете на съвета са получили
в електронен вид дневния ред и всички постъпили документи. Дневният ред беше
одобрен с допълнения и гласуван.
По точка Първа – единодушно беше прието предложението за стартиране на
процедура по защита на Шина Пашова. За членове на Научното жури бяха избрани:
-

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

-

външни - проф. Магдалена Чорбаджиева, проф. Мария Николова, доц. Петя
Димитрова и проф. Нина Ивановска (резервен член).

По точка Втора – с явно гласуване, беше одобрено предложеното от доц. Мурджева
научно жури по обявен конкурс (ДВ70/11.09.2015) за главен асистент към секция
„Молекулярна имунология”, в състав: проф. Румяна Миронова, проф. Стефан Лолов,
доц. Анастас Пашов, доц. Милена Мурджева, доц. Цветелина Орешкова, доц. Петя
Димитрова (резервен член) и доц. Велислава Терзиева (резервен член).
По Трета точка – проф. Иванова мотивира предложението си за освобождаване на
Петър Димитров от длъжността „асистент”, считано от 15.11.2015. След детайлно

обсъждане на редица обстоятелства, научният съвет, в рамките на явно гласуване, с
пълно единодушие подкрепи предложението.
По Четвърта точка – проф. Иванова представи проект за международно научно
сътрудничество между ИБИР и университета Selcuk, Турция. Беше отчетено наличието
на взаимен интерес от разработването на значим научен проблем и проекта
единодушно беше одобрен с явно гласуване.
По Пета точка, с явно гласуване, беше одобрен представеният от доц. Теодора Данева
проект за международно научно сътрудничество между ИБИР и университета
Bezmiâlem Vakıf. Като участник в проекта, доц. Рашев направи кратки разяснения.
По Шеста точка, проф. Иванова запозна Научния съвет с актуалното финансово
състояние на Института.
По Седма точка – беше представено писмо-отговор от проф. Евдокия Пашева, главен
научен секретар на БАН (вх. No 843/16.10.2015). Проф. Лолов коментира, че от
писмото не ставя ясна причината за вероятно несъответствие между отпусканите от
държавата средства за подготовка на докторанти и предвидените в бюджета на БАН
средства „само за докторантски стипендии”. Изказа становище, че е в интерес на
всички да се изясни реалната ситуация и призова научните ръководители да
стимулират своите докторанти чрез докторантските организации да потърсят
полагащото им се финансиране.
Като допълнителна точка от дневния ред беше обсъдена информация за формирането
на „центрове по компетентност”. Акад. Петрунов запозна съвета с изграждащата се
„Лаборатория по биофармация” в Технопарк София.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

