
Решения от заседание на НС на 27.05.2021 (Протокол № 19) 

1. НС прие избора на д-р Лилия Василева за главен асистент към Департамент 

Биотехнология, Лаборатория „Метаболомика” и д-р Венелин Хубенов за главен асистент 

към Департамент Биотехнология, Лаборатория „Биоремедиация и биогорива”. 

2. НС прие състава на комисия за 2-ри минимум на Майа Ангеловскса: доц. д-р Веселин 

Късовски – председател, чл.-кор. Христо Найденски, двмн, доц. д-р Мая М. Захариева. 

3. НС прие комисията за конкурс за редовна докторантура (неусвоени места) за нуждите на 

Департамент „Биотехнологии“ да бъде в състав: Доц. д-р Екатерина Крумова – 

професионално направление 4.3 Биологически науки – Микробиология; Доц. д-р Петя А. 

Димитрова - професионално направление 4.3 Биологически науки – Имунология; Проф. д-

р Милен И. Георгиев – професионално направление 5.11. Биотехнологии. 

4. НС прие комисията за провеждане на изпит за докторантски минимуми в Департамент 

„Биотехнология“ да бъде в състав: Проф. Пенка Петрова, дн – професионално направление 

4.3 Биологически науки/ Микробиология; Доц. д-р Адриана Гущерова - професионално 

направление 4.3 Биологически науки/ Микробиология; Доц. д-р Людмила Кабаиванова – 

професионално направление 4.3 Биологически науки/ Микробиология. Бяха приети и 

конспектите за докторантските минимуми. 

5. НС прие докторант Виктор Рашков да премине от редовна в задочна форма на обучение. 

6. НС не одобри номинацията на чл.-кор. Христо Найденски за „Академик“. 

7. НС прие новия правилник за приложение на ЗРАСРБ в И-т по микробиология "Стефан 

Ангелов".  

8. НС одобри да се сформира комисия за разпределението на средствата по компонент К2 в 

състав: Петър Грозданов (представя Вирусологията и ателие Пастьор), Илиян Манойлов 

(Имунология), Венелин Хубенов (Биотехнология), Мария Гергинова (Обща 

микробиология), Неделина Костадинова (Микология). 

9. НС одобри състава на НЖ по конкурс за доцент по шифър 4.3 направление „Биологични 

науки” („Микробиология – 01.06.12) за нуждите на Департамент по обща микробиология, 

лаборатория „Екстремофилни бактерии”, да бъде: Проф. Атанас Павлов – вътрешен член, 

Доц. Стоянка Стоицова – вътрешен член, Доц. Златка Алексиева – вътрешен член, Проф. 

Велизар Гочев – външен член, Проф. Искра Иванова – външен член, Проф. Калоян Петров 



– външен член, Доц. Мая Гунчева – външен член, Резервни членове - Доц. Екатерина 

Крумова и Доц. Здравка Велкова. 
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