Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол No 46
На 15 декември 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,
чл.кор. Чавдар Славов, проф. Мария Иванова, проф. Петя Цветкова, проф. Стефан
Лолов, доц. Анастас Пашов, доц. Бойко Георгиев, доц. Пламен Тодоров, доц.
Милена Мурджева, , доц. Цветелина Орешкова, доц. Росен Стефанов, доц.
Велислава Терзиева,. доц. Красимира Тодорова, доц. Сорен Хайрабедян и доц.
Теодора Данева
Отсъстващи по уважителни причини: чл. кор. Румен Панков, доц. Павел Рашев.
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.
По точка Първа – единодушно беше приет представения от доц. Хайрабедян доклад
самооценка по акредитация по научна специалност 04.02.01 «Развъждане на
селскостопански животни, биология и биотехника на размножаването» на
обучението по ОНС “Доктор”.
По точка Втора – проф. Лолов представи процедурата и резултатите от състоял се
сутринта изпит на кандидат по обявен от Института конкурс (ДВ70/11.09.2015). С
явно гласуване Научният съвет единодушно избра Елена Стоянова за главен
асистент към секция „Молекулярна имунология”.

По Трета точка – беше разгледано предложението на доц. Мурджева за
отчисляване с право на защита на задочен докторант Камелия Петкова. Повечето от
членовете на Съвета са присъствали на състоялото се по-рано представяне на
докторантката и имат лично впечатление от цялата процедура. Предложението
единодушно беше подкрепено в рамките на явно гласуване.
По Четвърта точка – доц. Георгиев резюмира предложението си за преминаване на
редовен докторант Стефан Околийски в задочна форма на обучение, считано от 1
декември 2015 г. Проф. Иванова съобщи за писмено становище (172/26.10.2015) от
проф. Пашева (и.д. Директор на ЦО-БАН) относно законосъобразността на
конкретната процедура. Предложението единодушно беше подкрепено в рамките
на явно гласуване.
По Пета точка, единодушно беше гласувано за прекъсване на задочната
докторантура на Мая Попова, поради ползване на отпуск по майчинство.
По Шеста точка, с явно гласуване, беше одобрена промяна в научния колектив на
представен от доц. Теодора Данева проект за международно научно
сътрудничество между ИБИР и National Research Centre, Egypt на тема „Ефект на
затлъстяването върху растежа и качеството на овариалните фоликули при конете”.

Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

