Решения от заседание на НС на 30.09.2021 (Протокол № 23)
1. НС избра д-р Надя Радченкова да заеме длъжност доцент по професионално направление
4.3. Биологични науки (Микробиология - екстремофилни микроорганизми), за нуждите на
Департамент „Обща микробиология”, Лаборатория „Екстремофилни микроорганизми”,
ИМикБ.
2. НС одобри предложението да бъде създадена нова лаборатория в рамките на отдел
„Имунология“ – „Лаборатория по имунохистохимия и имунопатология“ с ръководител доц.
Николина Михайлова.
3. НС одобри да се сформира нова Атестационна комисия в състав: доц. Екатерина
Крумова, доц. Виолета Вълчева, доц. Иванка Николова, доц. Николина Михайлова, проф.
Светла Данова, доц. Цветелина Паунова-Кръстева и доц. Андрей Марчев.
4. НС зачисли редовен докторант Ива Стойкова от 01.10.2021 по професионално
направление 5.11. Биотехнологии, с научен ръководител проф. д-р Милен Георгиев.
5. НС прие отчета за изпълнение на 1-та година и плана за втората година на редовната
доктурантура на Никола Ралчев на тема “Потискане на антиген-специфични В лимфоцити
чрез протеинови инженерни молекули при реакции на свръхчувствителност” с ръководител
проф. А. Чорбанов.
6. НС одобри комисия за втори докторски минимум на Мартина Савова в състав: доц. Е.
Крумова, доц. П. Димитрова, проф. М. Георгиев.
7. НС одобри комисия в състав проф. С. Данова, доц. Ц. Паунова-Кръстева, проф. П.
Петрова за провеждане на първи докторски минимум на редовен докторант Иван Димитров
Иванов.
8. НС одобри провеждането на конкурс за асистент към Департамент по Обща
микробиология, лаб. Клетъчна биология, както и комисия за конкурса в състав: проф. П.
Петрова, доц. Е. Крумова, доц. Ц. Паунова-Кръстева.
9. НС единодушно прие оформянето на два отделни семинара – Семинар по патогенни
микроорганизми и Семинар по имунология, чието съществуване ще започне веднага след
свикване на ОС на Института.
10. НС прие да бъдат подадени документи за проект по ЕБР с Литовската академия на
науките, на тема „Селекция на микроорганизми с приложение в промишлени
биотехнологии за получаване на специфични метаболити от възобновяеми субстрати“ с
ръководител от българска страна проф. Пенка Петрова.
11. НС прие предложението сумата от 4033,06 лв. да остане във ФРЗ по К2 и да бъдат
раздадени след решението на Съда. Беше одобрено и предложението служителите на
ИМикБ да бъдат уведомени за класирането на средствата по К2, чрез изпращане на
резултатите по електронните пощи.

