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Чл.-кор. проф. Мила Власковска работи към Катедра по 
фармакология и токсикология, Медицински факултет, 
Медицински университет, София.
Има специализации в областите фармакология, 
невронауки, образование, регистриране на лекарствени 
продукти, етика на клиничните проучвания на лекарствени 
продукти.
Нейните области на интереси са молекулярна и 
интегративна невробиология и фармакология на болка 
(аналгезия и толерантност), зависимост към опиоиди; 
фармакология на възпалението и имунните реакции; 
природни и синтетични противовъзпалителни, 
кардиологични, психотропни и противотуморни средства; 
невротрансмитерни и невромодулаторни механизми 
в мозъка; невро- и психофармакология на пептидни и 
стероидни хормони и др.
Членува към ESCEO, IUPHAR, IASP EFIC, IBRO, FENS, 
Българска асоциация за изследване и лечение на болката, 
Българско дружество по невронауки и др. Участва 
като организатор и секретар на редица международни 
и национални с международно участие конгреси по 
фармакология, лечение на болката, кардиология, 
онкология, психофармакология и невронауки.
Чл.-кор. проф. Мила Власковска e била национален 
консултант по фармакология; секретар на Отделението 
на академиците и член-кореспондентите на БАН по 
биологични науки; член на Етична комисия за клинични 
проучвания към МЗ; член на Експертен съвет към 
Национален съвет за наркотични вещества; член на 
Комитета за разрешаване на лекарствени продукти 
за хуманната медицина към Европейската агенция за 
лекарства (2009–2021) и Председател на Комисия за 
регистрация на лекарствени продукти в България (2009 – 
понастоящем).
Има над 250 публикации в международни и наши 
списания, учебници, ръководства, монографии и над 250 
участия в научни прояви у нас и в чужбина. Публикациите 
й са цитирани в световната научна литература над 1200 
пъти. Импакт фактор – над 120. Член е на редколегията на 4 
журнала и главен редактор на сп. „Наука Фармакология”.
Ръководител е на над 40 изследователски проекта, от 
които 9 международни, в дългогодишно сътрудничество 
с Каролински институт, Стокхолм, University College, 
Лондон, University of Freiburg, Германия, Медицински 
университет Любляна и др.
Участва и в 4 мултинационални проекта към Европейската 
Агенция по Лекарствата съвместно с Австрия и Германия, 
като един от тях е награден за най-добър проект за 2021 г.
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