Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол № 37
На 13 януари 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: чл. кор. Румен Панков, 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.
Отсъстващи без предизвестие: акад. Богдан Петрунов, проф. Чавдар Славов, проф.
Марин Тодоров

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 – С явно гласуване и пълно мнозинство беше одобрена
процедурата за атестация в ИБИР, разгледана и обсъдена на проведеното Общо
събрание.
По точка Втора - С явно гласуване и пълно мнозинство беше прието
предложението на проф. Кичева за Обявяване на конкурс за доцент към секция
„Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите”, по научна
специалност 04.02.01 „Развъждане на селскостопански животни, биология и
биотехника на размножаването”.

По Трета точка беше обсъдено предложението на проф. Кичева за разкриване на
"Лаборатория по репродуктивни омикс технологии". Проведе се кратка дискусия
относно точното название на звеното, като имаше възражения както по отношение
на термина „омикс”, така и по включването на уточнението „репродуктивни”.
Поради липса на по-подходящи предложения, единодушно беше гласувано
предложеното название на лабораторията, което на по-късен етап може да се
промени. Единодушно беше гласувано и предложението, доц. Тодорова да оглави
новосформираното звено.
По Четвърта точка, доц. Стефанов докладва за разгледания на разширен семинар
проект на дисертационен труд, представен от задочния докторант Десислава
Абаджиева. Единодушно беше прието, че работата е завършена и може да се
започне процедурата по защитата и. Имаше обсъждане по предложения състав на
научното жури – изказаха се мотивирани възражения относно включването на
проф. К.Търдс. Единодушно беше гласувано научно жури за разглеждане на
дисертационния труд в състав: доц. Елена Кистанова, ИБИР; доц. Павел Рашев,
ИБИР; доц. Росен Стефанов, ИБИР (резервен член); проф. Нина Атанасова,
ИЕМПАМ-БАН; проф. Лазар Козелов, Селскостопанска академия; проф. Димо
Пенков, Аграрен университет – Пловдив; проф. Емилия Райчева, Институт по
животновъдни науки – Костинброд (резервен член).
По Пета точка единодушно беше гласувано предложението на доц. Стефанов за
зачисляване на Ваня Младенова за редовен докторант към ИБИР.
По Шеста точка единодушно беше гласувано предложението на доц. Тодоров за
зачисляване на Марина Христова за редовен докторант към ИБИР.
По Седма точка единодушно беше приет внесения от доц. Стефанов отчет на
проект по ЕБР между ИБИР и Институт по физиология и генетика на животните,
Чехия.
По Осма точка беше разгледано предложението на доц. Терзиева за възобновяване
на редовните научни семинари в ИБИР. Имаше обсъждане относно потребността от
подобно решение, организацията, периодичността на провеждане. Взе се решение

редовните научни семинари да се провеждат веднъж месечно, като могат да бъдат
свиквани и два пъти в месеца, ако има поканени външни гост-лектори. За
отговорник по тази дейност бе избрана доц. Терзиева.
Допълнително, извън дневния ред на заседанието, доц. Терзиева представи
възможността за акредитиране на метод/и по стандарт ISO17025, с цел
разширяване дейността на ИБИР. Детайлното разглеждане на въпроса, вкл.
дискутиране на възможни методи, бе оставено за следващо заседание.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

