Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол № 39
На 10 февруари 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 Кичева, проф. Стефан Лолов, проф. Петя Цветкова, доц. Анастас
Пашов, доц. Бойко Георгиев, доц. Пламен Тодоров, доц. Милена Мурджева, доц.
Павел Рашев, доц. Цветелина Орешкова, доц. Росен Стефанов, доц. Велислава
Терзиева, доц. Красимира Тодорова, доц. Сорен Хайрабедян, доц. Теодора Данева.
По уважителни причини отсъстваха: чл. кор. Чавдар Славов, чл. кор. Румен
Панков, проф. Марин Тодоров..
Отсъстващи без предизвестие: няма.

Проф. Лолов, председател на НС представи дневния ред на заседанието и при
липса на допълнителни предложения, същия беше гласуван. Членовете на съвета са
получили в електронен вид всички постъпили документи и се пристъпи към
разглеждане на отделните точки.
По точка Първа –единодушно беше гласувано предложеното от проф. Иванова
научно жури по обявен конкурс за „доцент по развъждане на селскостопански
животни, биология и биотехника на размножаването”, (шифър 04.02.01,
професионално направление 6.3 "Животновъдство”, област на висше образование 6
"Аграрни науки и ветеринарна медицина"); за нуждите на секция „Репродуктивни
биотехнологии и криобиология на гаметите”: вътрешни членове - проф. П.
Цветкова, доц. П. Тодоров, доц. С. Храйбедян, доц. Б. Георгиев (резервен член);
външни членове: проф. М. Семков, проф. Л. Кънчев, доц. Т. Маринков, доц. М.
Петров, проф. Ж. Байчев (резервен член).

По точка Втора – след обсъждане на направеното предложение единодушно беше
гласувано следното жури за обявен конкурс за “доцент по имунология" (шифър
01.06.23; професионално направление 4.3. „Биологически науки”, област на висше
образование 4. „Природни науки, математика и информатика”), за нуждите на
„Лаборатория по репродуктивни омикс технологии”: вътрешни членове - проф.
Мария Иванова, проф. Росица Конакчиева, доц. Пламен Тодоров, доц. Велислава
Терзиева, доц. Росен Стафанов (резервен член); външни членове - проф. Румяна
Миронова, доц. Геновева Начева, доц. Стойно Стойнов и доц. Лиляна Гигова
(резервен член).
По Трета точка единодушно беше гласувано предложението на проф. Иванова за
отчисляване с право на защита на гл. асистент Кремена Митева, свободен
докторант към секция „Репродуктивни биотехнологии и криобиология на
гаметите”.
По Четвърта точка единодушно беше гласувано предложението на доц. Рашев за
временно прекъсване на задочната докторантура на Нина Айвазова.
По Пета точка беше разгледан отчета на докторантите Елена Николаева Стоянова,
Камелия Винкетова Петкова, д-р Деспина Ваици Пупаки и Силвина Запрянова.
Членовете на Съвета отправиха въпроси и коментираха представените резултати.
Проф. Цветкова мотивира предложение докторантските отчети в бъдеще да
протичат със строго структурирано представяне – за по-голяма яснота и
възможност за съпоставка. Доц. Тодоров изказа мнение за приемане на политика
към обявяване на по-малко „задочни докторантури” в полза на „редовните” и
„свободните”.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

