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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет 

на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 28.04.2015 година 

(Протокол № 205) 
 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на почитаемия Академичен съвет: 

 Да не се прекратява трудовия договор за срок от  1 (една) година на доц. д-р Емилия 

Георгиева Дамянова от катедра „Биология на развитието“, считано от 19.01.2015 г. 

 Да утвърди учебни планове за обучение на специалисти на английски език по 

магистърските програми „Биоинформатика“ и „Молекулярна биология и биотехнология“. 

Форма на обучение:  редовна. Срок на обучение:  1 година, 2 семестъра.Семестриална такса:  

„Биоинформатика“- 790 евро, „Молекулярна биология и биотехнология“– 790 евро.Учебните 

планове ще влязат в сила от учебната 2015/2016 г. 

 Да обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. 

Химически науки, научна специалност Биоорганична химия в катедра „Биохимия и 

микробиология“, със срок 2 (два) месеца от обнародване в Държавен вестник. 

 Да утвърди семестриалните такси на магистърски програми за учебна 2015/2016 година, 

както следва: 

Биотехнологична микробиология (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 950 лв.;  

Биотехнологична микробиология ( неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  – 950 лв.; 

Микробиологичен контрол и безопасност на храни (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 950лв.; 

Микробиологичен контрол и безопасност на храни (неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  – 950 лв.; 

Биофармацевтична биохимия (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 950 лв.; 

Биофармацевтична биохимия (неспециалисти), 2 години, 4 семестъра – 950 лв.; 

Биофармацевтична биохимия (на английски език , специалисти), 1 година, 2 семестъра -900 евро; 

Управление на иновациите в биоиндустриите (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 900 лв.; 

Екология, управление и контрол на околната среда ( специалисти), 1 година, 2 семестъра – 750 лв.; 

Екология, управление и контрол на околната среда ( неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  – 750 лв.; 

Екология и опазване на екосистемите ( специалисти), 1 година, 2 семестъра – 750 лв.; 

Екология и опазване на екосистемите ( неспециалисти) , 2 години, 4 семестъра  – 750 лв.; 

Екология и опазване на екосистемите (на английски език за специалисти), 1 година, 2 семестъра – 750 

евро за граждани на ЕС и   1500 евро за граждани извън ЕС; 

Екология на селищни системи (за специалисти, за нуждите на филиал - гр. Кърджали), 1 година,  

2 семестъра - 600 лв.; 

Биоразнообразие, екология и консервация ( специалисти), 1 година, 2 семестъра – 750 лв. 

Биоразнообразие, екология и консервация (неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  –750 лв. 

Лечебни и етерични растения ( специалисти), 1 година, 2 семестъра – 700 лв. 

Лечебни и етерични растения (неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  – 700 лв. 

Медицинска биология (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 800 лв. 

Медицинска биология ( неспециалисти), 2 години, 4 семестъра   – 800 лв. 

Молекулярна биология и биотехнология (специалисти) , 1 година, 2 семестъра – 790 лв. 
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Молекулярна биология и биотехнология (неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  – 790 лв. 

Молекулярна биология и биотехнология (на английски език,  специалисти), 1 година, 2 семестъра – 790 

евро 

Биоинформатика (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 790 лв. 

Биоинформатика (неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  – 790 лв. 

Биоинформатика (на английски език за специалисти), 1 година, 2 семестъра – 790 евро 

Генетика (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 910  лв. 

Паразитология (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 850 лв. 

Учител по биология (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 550 лв. 

Биологично образование (специалисти), 1 година, 2 семестъра – 550 лв. 

Биология (специалисти), 1 година, 2 семестъра - 600 лв. 

Биология (неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  - 600 лв.   

Репродуктивна биология (специалисти), 1 година, 2 семестъра -  950 лв.  

Репродуктивна биология ( неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  -  950 лв. 

Биодиагностика (специалисти), 1 година, 2 семестъра - 990 лв. 

Биодиагностика ( неспециалисти), 2 години, 4 семестъра  - 990 лв. 

Биология и психология на развитието (специалисти) , 1 година, 2 семестъра – 700 лв. 
 

 2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 
 Научно жури във връзка с предстоящата защита на дисертация на Стела Георгиева 

Стоянова за придобиване на образователна и научна степен „доктор“, по област на висше 

образование  4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  
4.3 Биологически науки , докторантска програма Екология и опазване на екосистемите в катедра 

„Екология и ООС“. 

 Комисия за проверка на кандидатстващите за специална стипендия по проект „Студентски 

стипендии“ BG051PO001-4.2.06. 

 За техническо подсигуряване на научни форуми в Биологическия факултет да се 

изработят 20 броя табла, на стойност 2 000 лв. 

  

 3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 
 

 Нехабилитирани преподаватели , които имат право да четат лекции през учебната 

2015/2016 година: 

Гл. ас. д-р Атанас Ангелов Ириков 

Гл. ас. д-р Славея Тенчева Петрова 

Гл. ас. д-р Ивелин Алдинов Моллов 

Гл. ас. д-р Весела Славчева Янчева 

Гл. ас. д-р Гергана Ганева Захманова 

Гл. ас. д-р Тихомир Илиев Въчев 

Гл. ас. д-р Румяна Панова Вълкова 

Гл. ас. д-р Евелина Иванова Даскалова 

Гл. ас. д-р Елена Димитрова Апостолова 

Гл. ас. д-р Емилия Атанасова Андреенко 

Гл. ас. д-р Слави Атанасов Тинешев 

Гл. ас. д-р Златка Петкова Ваклева 
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Гл. ас. д-р Ценка Иванова Радукова 

Гл. ас. д-р Мариана Иванова Мърхова-Косева 

Гл. ас. д-р Петко Иванов Бозов 

Гл. ас. д-р Тонка Атанасова Василева  

Гл. ас. дбн Йолина Валентинова Хубенова 

Гл. ас. д-р Петър Стойков Бояджиев 

Гл. ас. д-р Христо Ангелов Димитров 

Гл. ас. д-р Теодора Петрова Попова 

Гл. ас. д-р Пенка Лазарова Василева 

Гл. ас. д-р Цветелина Георгиева Бацалова 

 План- сметка за отпечатването на автореферат на дисертационния  труд  на  Стела 

Георгиева Стоянова във връзка с откритата процедура за придобиване на образователна и научна 

степен „доктор“  в размер на 200 лв. 

 Промени в учебните планове на магистърските програми,  

„Екология и опазване на екосистемите“ за специалисти и неспециалисти: 

В избираеми дисциплини -2,  във втори семестър отпада „ГИС методи в екологията“ и се 

замества  с „Държавни структури и НПО в областта на консервационната екология“; 

В І 
–ви 

семестър се внася нова избираема дисциплина „Методология за написване на 

научни разработки“; 

 Дисциплината „Екотуризъм и рекреация в природни екосистеми“ от І 
–ви 

семестър, 

преминава във ІІ-ри семестър.  Дисциплината  „Статистически методи и компютърни 

програми в екологията“ преминава  от ІІ 
–ри 

семестър в І 
–ви 

семестър . 

 „Екология, управление и контрол“ за специалисти и неспециалисти: 

В блока с избираеми дисциплини -2 отпада дисциплината „Влияние на промишлеността 

върху биоразнообразието“ се заменя с нова дисциплина „Методология за написване на 

научни разработки“. 

   Учебен график за часовете през учебната 2015/2016 год. 

 
 

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра: 

 Доц. д-р Веселин Петров Баев за втори научен ръководител на Дилян Мирославов 

Димитров, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление  4.3 Биологически науки, докторска програма 

Молекулярна биология в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“ 

 Проф. дбн Иван Никифоров Минков за втори научен ръководител на Милена Мазаловска, 

редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление  4.3 Биологически науки, докторска програма 

Молекулярна биология в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“ 

 Доц. дсн Самир Изетов Наимов  за втори научен ръководител на Татяна Миладинова 

Кичукова, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление  4.3 Биологически науки, докторска програма 

Молекулярна биология в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“. 
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4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Отчислява без право на защита Жана Живкова Иванова, задочен докторант по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  

4.3 Биологически науки, докторска програма Молекулярна биология в катедра „Физиология на 

растенията и молекулярна биология“, поради семейни причини, считано от 01.04.2015 г. 
 

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува за учебната 2014/2015 година: 

 Доц. д-р Ангел Георгиев Цеков – 24 часа теренни упражнения по Екология с III курс от 

специалност „Биология и химия, редовно обучение ( от норматива на доц. Гечева); 

  Докторант Даниела Станиславова Кръстева – Малинова – 21 часа теренни упражнения 

по Екология с  III курс от специалност „Биология“-, задочно обучение ( от норматива на доц. 

Гечева-6 ч. и гл. ас. С. Петрова-15 ч.). Часовете са включени в индивидуалния план за обучение 

на докторанта; 

 Докторант Владимир Дамянов Добрев – 30 часа теренни упражнения по Екология с  III 

курс от специалност „Биология и физика“ редовно обучение ( от норматива на доц. Гечева-20 ч. и 

гл. ас. Моллов-10 ч.). Часовете са включени в индивидуалния план за обучение на докторанта; 

 Докторант Добромир Дамянов Добрев – 30 часа теренни упражнения по Екология с  III 

курс от специалност „Биология и английски език“ редовно обучение ( от нормативите  на гл. ас. 

Петрова-25 ч. и на гл. ас. Моллов-5 ч.). Часовете са включени в индивидуалния план за обучение 

на докторанта. 

 

 

 

Секретар на БФ: 

/Е. Георгиева 

 

 


