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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 04.10.2016 година  

(Протокол № 219) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра доц. д-р Галина Тенева Яхубян на 

академичната длъжност „професор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки, научна специалност Молекулярна биология-Регулация на генната 

експресия, към катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“ на Биологическия 

факултет по обявения конкурс в ДВ, бр.32/22.04.2016 г. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра гл.ас. д-р Христо Димитров на 

академичната длъжност „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 

науки, научна специалност Зоология-Зоология на гръбначните, към катедра „Зоология“ на 

Биологическия факултет по обявения конкурс в ДВ, бр.32/22.04.2016 г. 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет единодушно прие, с цел повишаване на успеваемостта 

на Държавни изпити и обективно оценяване на дипломните работи: 

 Да се организират консултации за държавни изпити. 

 Да се спазват стриктно Правилата на Биологическия факултет за организиране и 

провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи, приети и актуализирани 

на ФС на Биологическия факултет (протоколи №№ 180, 184, 193 и 196).  

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Променя  заглавието на дисертационния труд на Тодор Ангелов Чаушев, задочен 

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

професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Клетъчна биология, 

катедра „Биология на развитието“ от „Създаване на in vitro 3D клетъчен модел за изследване 

рецептивността на ендометриума при човека” на „Създаване на in vitro клетъчен модел за 

изследване на рецептивността на ендометриума при човека“. 

 Финален отчет за работата на Здравка Петрова Иванова, редовен докторант по 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Молекулярна биология в катедра 

„Физиология на растенията и молекулярна биология“. 

 Становище от научните ръководители и отлична оценка на Здравка Петрова 

Иванова, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
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информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 

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

 Финален отчет за работата на  Павлина Яворова Средкова, редовен докторант по 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Клетъчна биология в катедра 

„Биология на развитието“. 

 Становище от научния ръководител и много добра оценка на Павлина Яворова 

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

информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 

Клетъчна биология в катедра „Биология на развитието“. 

 Финален отчет за работата на Милена Мазаловска, редовен докторант по област на 

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

4.3. Биологически науки, научна специалност Молекулярна биология в катедра „Физиология на 

растенията и молекулярна биология“. 

 Становище от научните ръководители и отлична оценка на Милена Мазаловска, 

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

информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност 

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

 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Отчислява с право на защита считано от 04.10.2016 г.  Здравка Петрова Иванова, редовен 

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

професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Молекулярна биология 

в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“.  

 Отчислява с право на защита считано от 01.09.2016 г. Павлина Яворова Средкова, редовен 

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

професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Клетъчна биология в 

катедра „Биология на развитието“. 

 Отчислява с право на защита считано от 29.09.2016 г.  Милена Мазаловска, редовен 

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

професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Молекулярна биология 

в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“.  

 Прекъсва редовната докторантура, поради майчинство за 1 (една) година, считано от 

01.11.2016 год. на Ина Димитрова Кирилова, докторант по област на висше образование  4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 

науки, научна специалност Молекулярна биология в катедра „Физиология на растенията и 

молекулярна биология“. 

 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на почитаемия Академичен съвет: 
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 Да утвърди  актуализирани  учебни планове на магистърска програма „Медицинска 

биология“ за специалисти и неспециалисти, в сила  от учебната 2016/2017 година. 

 

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува: 

 Докторант Димитър Стоянов Чолев – 75 часа упражнения (без възнаграждение) по 

дисциплините „Биохимия“ и „Промишлена ензимология“, със студенти от ІІ курс, специалност 

„Молекулярна биология“ с ІІІ курс от „Екология на биотехнологичните производства“ (от 

норматива на доц. Т. Василева). 

 Докторант Даниела Георгиева Моллова-Дошкова – 50 часа упражнения (без 

възнаграждение) по дисциплината „Биохимия със студенти от ІІ курс, специалност „Биология“ –

задочно обучение (от норматива на гл. ас. Биволарски). 

 Докторант Катя Христова Николова – 30 часа упражнения (без възнаграждение) по 

дисциплината „Биоорганична химия“ със студентите от І курс, специалност „Медицинска 

биология“ (от норматива на доц. Бозов). 

 Гл. ас. д-р Яна Михайлова Христова – 150 часа упражнения по дисциплините 

„Микробиология и вирусология“ с ІІІ курс, специалност „Биология и химия“ и „Биология и 

английски език“, съответно и „Микробиология“ с ІІ курс специалност „Екология и ООС“ (от 

норматива на гл. ас. Данаил Георгиев, който е в неплатен отпуск през 1 сем.на уч.2016/2017 г). 

 Д-р Георги Стаменов Стаменов, дм – 70 часа лекции приравнени към упражнения по 

дисциплината „Медицинска техника IVF“ с ІV курс „Медицинска биология“. Лекциите се 

провеждат в Медицински център „Надежда“, гр. София (от норматива на проф. Джамбазов). 

 Докторант Тодор Ангелов Чаушев – 60 часа упражнения по дисциплината „Медицинска 

техника IVF“ с ІV курс „Медицинска биология“. Упражненията се провеждат в Медицински 

център „Надежда“, гр. София (от норматива на проф. Джамбазов). 

 Докторант Владимир Тодоров Стайков – 60 часа упражнения по дисциплината 

„Медицинска техника IVF“ с ІV курс „Медицинска биология“. Упражненията се провеждат в 

Медицински център „Надежда“, гр. София (от норматива на проф. Джамбазов). 

 Докторант Данаил Савов Минчев – 30 часа (без възнаграждение) упражнения по 

дисциплината „Регулация на генната експресия“ с ІІІ курс Медицинска биология (от норматива 

на гл. ас. Въчев). 

 Докторант Мерием Реджеб Дургуд – 30 часа (без възнаграждение) упражнения по 

дисциплината „Физиология на растенията“ с ІІ курс, специалност „Екология на 

биотехнологичните производства“ (от норматива на доц. Гозманова); 

 Докторант Георги Станимиров Дудин - 45 часа упражнения по дисциплината „Екология 

на животните“ с ІV курс, специалност „Екология и ООС“ (от норматива на доц. Д. Георгиев). 

Часовете са от индивидуалния план за обучението на докторанта. 

 

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Микробна физиология“. 
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9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра: 

 Биолог Иванка Димитрова Попова за отговорник за въвеждане на преподавателите от 

Биологическия факултет в електронния регистър на МОН. 

 

 

 

Секретар на БФ: 

                       (Е. Георгиева) 

  

 

 


