
Решения от заседание на НС на 28.01.2021 г. (Протокол № 13) 

1. НС одобри приемането на заявка за докторанти по нов конкурс 2021/2022, 
професионално направление 5.11. Биотехнологии, към лаборатория 
Метаболомика, департамент Биотехнологии към ИМикБ-БАН с 
ръководител  проф.  д-р  Милен  И.  Георгиев;  Тематика  „Омикс  анализи  на 
медицински растения и техни ин витро системи”. 

2. НС одобри приемането на заявката на доц. Дилнора Гулямова за редовен 
докторант по нов конкурс за 2021/2022. 

3. НС одобри приемането на заявката на проф. М. Георгиев за 1 докторант 
редовна докторантура, държавна поръчка за допълнителния конкурс 
(неусвоените места) – учебната 2020-2021 професионално направление 5.11. 
Биотехнология; Ръководител проф. д-р Милен И. Георгиев; Тема: 
„Фармацевтично значими молекули с цитопротективен ефект от растителни 
източници и биотехнологични подходи за получаването им“. 

4. НС одобри зачисяването в редовна докторантура на Виктор Рашев с тема 
на дисертацията "Изследване на ефекта на елагитанин акасталагин спрямо 
вирус херпес симплекс тип 1" с научен ръководител Акад. Ангел С. Гълъбов, 
д.м.н. и консултант гл. ас., д-р Нели Вилхелмова. Зачисляването да бъде от 
1.01.2021 г. 

5. НС одобри отчисляването с право на защита на редовен докторант Силвия 
Брадянова  от  Департамент  „Имунология”,  с  научен  ръоводител  проф.  А 
Чорбанов. 

6. НС одобри отчисляването с право на защита на редовен докторант Лили 
Добрева от Департамент „Обща микробиология“, с научен ръководител доц. 
С. Данова. 

7. НС одобри отчета на проф. М. Камбурова за втората година от проект за 
съвместни изследвания на тема " Изолиране и характеристика на 
термостабилни пектин разграждащи ензими от екстремофилни 
микроорганизми"  с  Институт  по  химия  на  биомолекулите,  СНР,  Неапол, 
Италия, както и представената програма за следващ период. 

8. НС одобри провеждането на Конкурс за "Доцент" и конкурс за "Главен 
асистент", за нуждите на департамент „Биотехнология”, лаборатория 
"Метаболомика". Конкурсите са по професионално направление 5.11. 
Биотехнологии, специалност Технология на биологично активни вещества. 

9. НС одобри провеждане на конкурс за "Доцент" за нуждите на департамент 
"Микробиология", лаборатория "Клетъчна микробиология". Конкурсът е по 
професионално направление 4.3. „Биологически науки”, специалност 
Микробиология. 



10.  НС  одобри  конкурс  за  "Главен  асистент"  за  нуждите  на  департамент 
"Биотехнология", лаборатория „Биоремедиация и биогорива”. Конкурсът е 
по професионално направление4.3. „Биологически  науки”, специалност 
Микробиология. 

11. НС одобри състава на комисиите по акредитацията на ИМикБ. 

- ЗА НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „МИКРОБИОЛОГИЯ” Председател: доц. 
д-р Екатерина Крумова – научен секретар Членове:доц. д-р Виолета Русева, 
гл. ас. д-р Мария Гергинова 

- ЗА НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ВИРУСОЛОГИЯ” Председател: доц. д-р 
Екатерина Крумова – научен секретар Членове:доц. д-р Иванка Николова, 
доц. д-р Любка Думанова 

- ЗА НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ИМУНОЛОГИЯ” Председател: доц. д-р 
Екатерина Крумова – научен секретар Членове:проф. д-р Нина Ивановска, 
доц. д-р Петя Димитрова 

-  ЗА  НАУЧНА  СПЕЦИАЛНОСТ  „ТЕХНОЛОГИЯ  НА  БИОАКТИВНИТЕ 
ВЕЩЕСТВА” Председател: доц. д-р Екатерина Крумова – научен секретар 
Членове:доц. д-р Людмила Кабаиванова, доц. д-р Васил Георгиев 

12. НС одобри удължаване на неплатения отпуск на Мирослава Атанасова. 

13. НС не одобри удължаване на неплатения отпуск на Ана Терзийска. 
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