Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол № 36
На 9-ти декември 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: проф. Чавдар Славов,
проф. Мария Кичева, проф. Стефан Лолов, проф. Петя Цветкова, 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.
Отсъстващи по уважителни причини: доц. Анастас Пашов. Отсъстващи без
предизвестие: акад. Богдан Петрунов, чл. кор. Румен Панков, проф. Марин
Тодоров.
Преди началото на заседанието проф. Кичева, като нов директор, обяви накратко
своите виждания за развитието на института. 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 – проф. Лолов призова да се подкрепят предложените от директора
кандидати и представи различните процедурни възможности за избор на заместник
директор и научен секретар на ИБИР-БАН. Членовете на съвета решиха да се
проведе тайно гласуване с отделни бюлетини и избраха комисия в състав: доц.
Цветелина Орешкова (председател), доц. Бойко Георгиев, доц. Милена Мурджева.
Проф. Цветкова зададе въпроси относно бъдещи административни действия на
номинираните, на които те дадоха конкретни отговори. След проведеното тайно
гласуване, председателят на комисията – доц. Цветелина Орешкова обяви
резултата:

Научният съвет при Института по биология и имунология на размножаването при
БАН с 10 гласа „ЗА”, 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 2 гласа „ПРОТИВ” одобри доц.
Пламен Тодоров за заместник директор.
Научният съвет при Института по биология и имунология на размножаването при
БАН с 12 гласа „ЗА”, 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и 1 глас „ПРОТИВ” одобри доц.
Сорен Хайрабедян за научен секретар.
По Втора точка от дневния ред, с явно гласуване, НС единодушно прие
предложението от проф. Кичева да се обяви конкурс за избор на завеждащ секция
"Ембриобиотехнологии".
След обсъждане по точка Трета, НС принципно прие направените от проф.
Цветкова предложения за допълнения в процедурата по избор на завеждащ секция.
Предвид стартиращ конкурс, се взе решение проф. Цветкова да внесе на следащо
заседание конкретни формулировки за гласуване и включване в правилника.
По Четвърта точка от дневния ред, проф. Кичева актуализира предложението си за
комисии по стартираща процедура за атестация на учените в ИБИР. С явно
гласуване бяха избрани:
Атестационна комисия с председател – доц. С. Хайрабедян и членове: доц. П.
Тодоров, доц. П. Рашев, доц. Ц. Орешкова, доц. Кр. Хайрабедян, гл. ас . П.
Таушанова, гл. ас. Д. Даскалова и Илза Филипова.
Апелативна комисия с председател проф. М. Иванова и членове: проф. Ст. Лолов,
проф. П. Цветкова, доц. В. Терзиева, доц. М. Мурджева и доц. Б. Георгиев.
По Пета точка от дневния ред беше обсъдено създаването на „Офис за интеграция
на ИБИР в националното и международното научно пространство”. С явно
гласуване, НС единодушно прие предложението на проф. Кичева за състав и задачи
на звеното, като се реши на следващо заседание да се конкретизират отделните
отговорности. Беше прието и предложението да се изиска и обсъди на бъдещо
заседание на НС отчет от доц. Кистанова, като досегашно официално контактно
лице на ИБИР във връзка с рамковите програми.

По Шеста точка от дневния ред, доц. Рашев отправи мотивирано предложение за
отчисляване на докторанта Ивайло Вангелов с право на защита, което беше прието
единодушно с явно гласуване.
Като Седма точка НС гласува единодушно за обявяване на конкурс за доцент по
имунология за нуждите на секция "Имунобиология на репродукцията" въз основа
на доклад от проф. Кичева след предложение, внесено от доц. Рашев.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

