Българска академия на науките
Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К.Братанов”
Научен съвет
Протокол № 38
На 27 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. Чавдар Славов, проф.
Мария Кичева, проф. Стефан Лолов, проф. Петя Цветкова, доц. Анастас Пашов,
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. Румен Панков, доц. Бойко Георгиев.
Отсъстващи без предизвестие: акад. Богдан Петрунов, 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 одобрен
представения и обсъден на проведеното Общо събрание Годишен отчет на ИБИР за
2014 г.
По точка Втора – беше решено, че периодичните допълнения към съществуващия
правилник на ИБИР налагат неговото пълно преструктуриране. Проф. Цветкова
пое ангажимента на бъдещо заседание да предложи пренаписан раздел за
процедурата по избор на завеждащ секции.
По Трета точка единодушно беше гласувано предложението на доц. Стефанов за
назначаване на д-р Михаил Червенков за „гл. асистент” към секция
„Ембриобиотехнологии при животните” към ИБИР.

По Четвърта точка беше одобрено зачисляването на Антония Терзиева в редовна
докторантура по научна специалност "имунология" (шифър 01.06.23;
професионално направление 4.3. „Биологически науки”, област на висше
образование 4. „Природни науки, математика и информатика”).
По Пета точка единодушно беше гласувано предложеното от доц. Рашев научно
жури по обявен конкурс (ДВ 106/23.12.2014) за „доцент по имунология” за нуждите
на секция „Имунобиология на репродукцията”: проф. Стефан Лолов, ИБИР; доц.
Павел Рашев, ИБИР; доц. Сорен Хайрабедян, ИБИР; доц. Цветелина Орешкова,
ИБИР; доц. Милена Мурджева, ИБИР (резервен член); проф. Мария Николова,
НЦЗПБ; проф. Искра Алтънкова, пенсионер; проф. Марин Александров,
ИЕМПАМ-БАН; проф. Христо Тасков, НЦЗПБ, (резервен член).
По Шеста точка беше разгледано предложението на проф. Кичева за обявяване на
конкурс за „доцент по имунология” към „Лаборатория по репродуктивни омикс
технологии”. Доц. Мурджева и проф. Лолов изказаха възражения относно
предлагания профил на специалността, с оглед проблематиката на лабораторията.
В последвалото обсъждане проф. Кичева и доц. Хайрабедян защитиха позицията,
че за момента НС към института не е оторизиран да присъжда по-подходящи
специалности, а „специалността имунология” обхваща обекта на бъдеща работа в
лабораторията. С явно гласуване, единодушно беше решено да се обяви 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” към ИБИР, БАН.
По Седма точка бяха разгледани постъпилите заявки за нови докторантури. С явно
гласуване, единодушно беше решено да се заявят:


една редовна и една задочна докторантури по научна специалност
„Развъждане на селскостопанските 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") към секция „Репродуктивни биотехнологии и
криобиология на гаметите”;


една задочна докторантура по специалност „Развъждане на
селскостопанските 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") към
секция „Ембриобиотехнологии при животните”;



една редовна докторантура по специалност „Имунология” (шифър 01.06.23;
професионално направление 4.3. „Биологически науки”, област на висше
образование 4. „Природни науки, математика и информатика”) към секция
„Имунобиология на репродукцията”.

Проф. Лолов постави въпроса за своеобразно степенуване на предлаганите
докторантури с оглед възможността да бъдат отпуснати по-малко бройки, но
преобладаващото мнение беше, че ще има достатъчно места за всички заявени
докторантури.
По Осма точка беше разгледан и одобрен представения от доц. Рашев Отчет на
съвместен научен проект с И-т по биотехнологии към Академия на науките –
Чехия.
По Девета точка беше обсъден списък с предлагани от ИБИР услуги. Установи се,
че има множество неясни от правна и счетоводна гледна точка моменти. Беше
решено отделните позиции да се конкретизират от „вносителите” и допълнително
да се разгледат на НС.
Поради приключване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател на НС:
проф. Стефан Лолов

