Решения от заседание на НС на 28.10.2021 (Протокол № 24)
1. НС обявява конкурс за Главен асистент в научно направление 4.3. Биологически
науки, за нуждите на Лаборатория "Микробна генетика" в рамките на Департамента
по обща микробиология
2. НС обявява конкурс за Главен асистент в научно направление 4.3. Биологически
науки, към Лаборатория по експериментална имунотерапия до Научния съвет на
Институт по микробиология в следващото заседания на съвета / допълнително
изискване - опит в епигенетиката
3. НС прие План-програмата за първата година на Ива Д. Стойкова, редовен
докторант към ИМикБ-БАН по професионално направление 5.11. Биотехнологии
(докторска програма „Технология на биологично-активните вещества”). Тема на
докторантурата “Модулиране на механизмите на фотостареене при 3D прототип на
човешка кожа чрез прилагане на биологично-активни молекули“, научен
ръководител: проф. Милен Георгиев.
4. НС прие отчета за втората година и план за работата през третата година от
докторантурата на Мартина С. Савова, редовен докторант към ИМикБ, БАН по
професионално направление 5.11. Биотехнологии. Тема на докторантурата
„Механизми на модулиране процесите на затлъстяване при ин витро модел на
човешки адипоцити чрез прилагане на биологично-активни растителни молекули“.
Научен ръководител: проф. Милен Георгиев.
5. НС прие отчета за третата година и Финален отчет и предложение за
отчисляване от докторантурата на редовен докторант Кристиана М. Амирова към
ИМикБ, БАН по професионално направление 5.11. Биотехнологии. Тема на
докторантурата „Изолиране на природни молекули от растителен произход
модулиращи функцията на транскрипционен фактор Nrf2“, научен ръководител:
проф. Милен Георгиев.
6. НС прие отчета за първата година на Гергана Кръстева, редовен докторант в
ИМикБ, БАН. Тема на дисертацията „Растителни биоинженерни системи за
получаване на активни ингредиенти за козметиката“, научен ръководител: доц.
Васил Георгиев.
7. НС гласуваизпитни комисии в състав: доц. Виолета Русева, доц. Дилнора
Гулямова и доц. Милка Милева (за направление 4.3.Биологически науки,
докторантска програма „Микробиология“) и доц. Людмила Кабаиванова, проф.
Милен Георгиев и доц. Петя Димитрова (по направление 5.11. Биотехнологии,
докторантска програма „Технология на биологично-активните вещества“)
8. НС гласува изпитна комисия за провеждане на докторантски минимум по
специалност „Имунология“ в състав: доц. Анастас Пашов, доц. Николина
Михайлова и проф. Андрей Чорбанов.

9. НС прие отчета и плана за работата по проект с финансиране от АЯР, по
Програма за съвместни изследвания с ОИЯИ-Дубна, Русия на тема „Изучение
воздействия ионизирующего излучения на биологические свойства лабораторных
и протективных микроорганизмов, входящих в состав пробиотических препаратов“.

