Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол № 35
На 25 ноември 2014 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. Димитрина Качева, проф. Мария Кичева, проф.
Стефан Лолов, проф. Петя Цветкова, доц. Бойко Георгиев, доц. Пламен Тодоров,
доц. Милко Събев, доц. Милена Мурджева, доц. Павел Рашев, доц. Цветелина
Орешкова, доц. Росен Стефанов, доц. Велислава Терзиева, доц. Красимира
Тодорова, доц. Сорен Хайрабедян, доц. Теодора Данева.
Отсъстващи по уважителни причини: проф. Чавдар Славов, доц. Анастас Пашов.
Отсъстващи без предизвестие: проф. Марин Тодоров, акад. Богдан Петрунов.

Проф. Лолов, председател на НС, представи дневния ред на заседанието и обясни
някои неясноти по включането на т.6, 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 - докторантът д-р Злати Шекеров направи обстойно представяне на
извършената от него работа. Проф. Качева се изказа силно положително за
постигнатото и предложи, въпреки възникналите служебни противоречия,
докторантурата да бъде продължена с избирането на доц. Бойко Георгиев за нов
научен ръководите. Доц. Росен Стефанов, досегашен ръководител, изказа съмнение
относно възможността на докторанта да реализира образователната страна на
програмата. В хода на обсъждането се стигна до единодушното становище, че
следва да се въведе строг регламент за кратко представяне на докторантите пред

съвета. Доц. Бойко Георгиев се изказа положително за докторантурата и пое
ангажимента да бъде научен ръководител.
С явно гласуване Научният съвет при Института по биология и имунология на
размножаването при БАН избра доц. Бойко Георгиев за научен ръководител на д-р
Злати Шекеров и му възложи да представи актуализиран план за докторантурата.
За научни консултанти бяха избрани проф. Качева и проф. Мария Фаломо,
Университет Падуа, Италия.
Обсъждането по точка Втора, предвид пенсионирането на проф. Качева, наложи
някои промени в предварително предложения състав на журито. За вътрешни
членове бяха избрани: проф. д-р Мария Иванова, двмн и доц. д-р Бойко Георгиев,
двм, а за външни членове – проф. д-р Ангел Мотовски, двмн, доц. д-р Кольо
Влахов, двм, проф. д-р Жеко Байчев, двмн. Като резервни членове бяха утвърдени
проф. д-р Петя Цветкова, дмн и доц. д-р Малчо Петров, двм.
По Трета точка от дневния ред, с явно гласуване, НС единодушно прие
предложения от доц. Мурджева проекто-график за отчитане на зачислените към
ИБИР докторанти.
По Четвърта точка от дневния ред, с явно гласуване, НС единодушно прие
предложения от доц. Мурджева актуализиран списък със задължителните за
досието на докторантите към ИБИР документи, който да се предостави на Личен
състав за строго съблюдаване.
Поради неотложен ангажимент проф. Цветкова напусна заседанието.
По Пета точка от дневния ред бяха обсъдени организационни въпроси относно
участие на ИБИР в рамкова програма на ЕС - Twinning, H2020-TWINN-2015. Доц.
Хайрабедян запозна съвета с някои особености по процедурата на кандидатстване.
С явно гласуване, НС единодушно прие предложението на проф. Кичева, доц.
Хайрабедян да бъде координатор за подаването на проект от страна на ИБИР по
рамкова програма на ЕС - Twinning, H2020-TWINN-2015.

По Шеста точка от дневния ред, членове на съвета изказаха становище, че
внесеният от доц. Кистанова двустранен научен проект по ЕБР е продължение на
вече изградени научни връзки на ИБИР и не е свързан с допълнителни значителни
финансови ангажименти на института извън вече провежданите експериментални
проекти. С явно гласуване - 14 гласа „ЗА”, и един „ПРОТИВ”, НС реши да одобри
проекта.
Чл. кор. Румен Панков предложи в бъдеще предварително да се посочва
предполагаема продължителност на заседанието, което се прие от съвета.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

