
Решения от заседание на НС на 27.01.2022 (Протокол № 27) 

 

1. НС реши ас. Милена Лесева да заеме длъжността „главен асистент“ по професионално 

направление 4.3. Биологически науки (Имунология), обявен в ДВ бр.94 от 12.12.2021 за 

нуждите на Департамент „ИМУНОЛОГИЯ”, Лаборатория „Експериментална 

Имунология“, ИМикБ. 

2. НС с мнозинство прие ас. Александър Арсов да заеме длъжността „главен асистент“ по 

професионално направление 4.3. Биологически науки (микробиология), обявен в ДВ бр.94 

от 12.12.2021 за нуждите на Департамент „Обща микробиология”, Лаборатория „Микробна 

генетика“, ИМикБ. 

3. НС одобри предложенията на Комисията по атестацията относно Атестационни карти за 

научния състав и за научнопомощния и административния персонал на ИМикБ, както и за 

методическите указания за тяхното попълване. Период на атестацията: 01.01.2018 г. – 

31.12.2021 г. 

4. НС прие предложения размер на допълнителните възнаграждения към основния трудов 

договор за научни степени – 300 лв. допълнително възнаграждение за ОНС "Доктор" и 600 

лв. допълнително възнаграждение за НС "Доктор на науките". 

5. НС утвърди избраното ръководство на Националния семинар по инфекциозна 

микробиология, в състав: проф. Христо Найденски като Председател, доц. д-р Мая 

Захариева като Заместник-председател и ас. д-р Мила Калева като секретар. 

6. НС утвърди избраното ръководство на Националния семинар по Имунология в състав: 

доц. Николина Михайлова като председател и д-р Милена Лесева като секретар. 

7. НС прие план-програмата за първата година на Моника Николаева Тодорова, редовен 

докторант към ИМикБ-БАН по професионално направление 5.11. Биотехнологии 

(докторска програма „Технология на биологично-активните вещества”). 

8. НС прие да бъде отпусната бройка за редовна докторантура държавна поръчка за основен 

конкурс – учебната 2022-2023, по професионално направление 5.11. Биотехнологии. 

Тематиката ще бъде „ОМИКС анализи на медицински растения и техни ин витро системи“, 

с ръководител проф. д-р Милен И. Георгиев. 

9. НС прие също и отпускане на бройка за редовна докторантура държавна поръчка за 

допълнителния конкурс (неусвоените места) – учебната 2021-2022 по професионално 

направление 5.11. Биотехнологии. Тематиката ще бъде „Фармацевтично значими молекули 

с активност срещу затлъстяване – изследвания на организмово ниво (Caenorhabditis 

elegans)“, с ръководител проф. д-р Милен И. Георгиев. 

10. НС прие да бъде удължен неплатеният годишен отпуск на ас. Мирослава Атанасова за 

период от една година, считано от 1.01.2022г. 

11. НС прие отчета на проф. А. Чорбанов по проект със Сръбска академия на науките и 

изкуствата на тема: Разработване на комбиниран имуно-терапевтичен подход за лечение на 

меланома, базиран на подобрена дендритна клетъчна ваксина и чекпойнт блокада на 

имуноглобулин-подобните рецептори – година втора. 



12. НС прие отчета на доц. С. Стоицова по проект с Египетска академия за научни 

изследвания и технологии (ЕАНИТ) на тема: Подтискане и разрушаване на биофилм-

образуването чрез нови антибиофилмн и наноструктурни материали: мултидисциплинарен 

подход – година трета. 
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