
Решения от заседание на НС на 23.12.2021 (Протокол № 26) 

1. НС прие отчета за първата година, финалния отчет и отчисляване с право на защита на 

докторант на самостоятелна подготовка Лиляна Василева Начева; тема на докторантурата 

„Биодеградация на ароматни и алифатни ксенобиотици от свободни и имобилизирани 

бактериални клетки“, научен ръководител доц. д-р Людмила Кабаиванова. 

2. НС одобри зачисляването на ас. Николина Атанасова, като докторант на самостоятелна 

подготовка към ИМикБ. Тема на дисертацията: “Разграждане на пластмаси от термофилни 

и халофилни бактерии, изолирани от български екстремни ниши”. НС прие програма за 

периода на обучение. Научен ръководител - проф. Маргарита Камбурова. Зачисляване от 

01.01.2022. Срок на обучение – 2 години. 

3. НС одобри зачисляването на редовен докторант Моника Н. Тодорова към ИМикБ. Тема 

на дисертацията: „Модулиране на механизмите за удължаване на продължителността на 

живота при Caenorhabditis elegans чрез използване на биологично-активни молекули“. 

Научен ръководител – проф. Милен Георгиев. Зачисляване от 01.01.2022. 

4. НС одобри зачисляването на редовен докторант Симеон Емилов Димитров към ИМикБ – 

БАН. Тема на дисертацията: „Изпитване потенциала на нови производни на етамбутол и 

изониазид с цел проучване на тяхната антитуберкулозна активност”. Приемане на програма 

за първата година на обучение. Научни ръководители - доц. Виолета Русева и  доц. Милка 

Милева.  Зачисляване от 01.01.2022 за срок от три години. 

5. НС прие отчет за 3-та година, предложение за удължаване с 1 година на срока за 

докторантура и програма за удължения период на редовен докторант Габриела Бонева с 

научен ръководител проф. А. Чорбанов 

6. НС прие отчета за първата година и план за втората година от обучението на докторант 

Емилия Стоянова, научен ръководител проф. А. Чорбанов 

7. НС прие отчета за първата година и план за втората година от обучението на докторант 

Благовеста Бонева, научен ръководител проф. А. Чорбанов 

8. НС прие крайния отчет на проект за съвместни научни изследвания между Институт по 

микробиология “Стефан Ангелов”, БАН и Институт по химия на биомолекулите, СНР, 

Неапол, Италия на тема “Изолиране и характеристика на термостабилни пектин 

разграждащи ензими от екстремофилни  микроорганизми“ - ръководител проф. М. 

Камбурова. 

9 НС избра Научно жури за обявен конкурс за главен асистент към лаб. „Експериментална 

имунотерапия“,  Департамент „Имунология“ в състав: проф. Георги Милошев, Институт 

по молекулярна биология, доц. Таня Димова, ИБИР, БАН, проф. Светла Данова, ИМикБ, 

БАН, доц. Анастас Пашов, ИМикБ, БАН, доц. Николина Михайлова, ИМикБ, БАН. 

Резервни членова: вътрешен проф. Нина Ивановска, ИМикБ, външен доц. Веселина 

Москова-Думанова от Катедра Цитология, Биологически факултет, СУ. 



10. НС избра Научното жури за обявен конкурс за главен асистент за нуждите на 

лаборатория „Микробна генетика“, Департамент „Обща микробиология“. Съставът 

включва: вътрешни членове - проф, дн Светла Данова, доц. д-р Людмила Кабаиванова, доц. 

д-р Златка Алексиева; външни членове - проф. л-р Светлозара Петкова, ИЕМПАМ, доц.д-р 

Иван Иванов, НЦЗПБ. Резервни членове: доц. д-р Цветелина Паунова-Кръстева – вътрешен, 

доц. д-р Вера Кольовска – външен. 
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