
Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 15.11.2016 година  

(Протокол № 220) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за провеждане на държавен 

изпит и защита на дипломни работи на семестриално завършили студенти от 

специалности с ОКС „бакалавър“ на 03.02.2017. 

 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за признаване на дипломи за 

завършено образование по ОКС „бакалавър“ и „магистър” придобити в чужбина. 

 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на почитаемия Академичен съвет да 

признае: Дипломата за завършена ОКС „бакалавър“ по Биология в професионално 

направление 4.3. Биологически науки на Николай Николаев Саров (завършил 

Университет Линденууд, Сен Луис, Мисури, САЩ, с ОКС „бакалавър“ по Биология) за 

да продължи обучението си в магистърска програма Екология и опазване на 

екосистемите към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет не признава: Диплома за завършена ОКС 

„бакалавър“ по Биология в професионално направление 4.3. Биологически науки на 

Стела Пламенова Стефанова (завършила МакДаниел Колидж, САЩ). 

 

5. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди: Комисия за промяна на учебния план на 

специалност „Биоинформатика“. 

 

6. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди: Актуализирана комисия за КСК за 

уч.2017/2018 г. 

 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация за придобиване на научна 

степен „доктор на науките“ от проф. д-р Евгения Нешова Иванова , по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3 Биологически науки (Генетика) в катедра „Биология на развитието”. 

 План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферат за предстояща защита 

на дисертация за придобиване на ОНС „доктор на науките“ на проф. д-р Евгения 

Нешова Иванова от катедра „Биология на развитието“. 

 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Комисия за допускане за участие в конкурс за докторанти по научна специалност 

Екология и опазване на екосистемите. 



 Комисия за допускане за участие в конкурс за докторанти по научна специалност 

Молекулярна биология.  

 Комисия за допускане за участие в конкурс за докторанти по научна специалност 

Клетъчна  биология. 

 Комисия за допускане за участие в конкурс за докторанти по научна специалност 

Морфология.  

 Комисия за допускане за участие в конкурс за докторанти по научна специалност 

Генетика.  

 Комисия за допускане за участие в конкурс за докторанти по научна специалност 

Микробиология.  

 Комисия за допускане за участие в конкурс за докторанти по научна специалност 

Биохимия.  

 Комисия за допускане за участие в конкурс за докторанти по научна специалност 

Методика на обучението по биология.  

 Комисия за  провеждане на  конкурсен изпит по  научна специалност Екология и 

опазване на екосистемите. 

 Комисия за   провеждане на  конкурсен изпит по  научна специалност Методика на 

обучението по биология. 

 Комисия за провеждане на  конкурсен изпит по  научна специалност Биохимия. 

 Комисия за провеждане на  конкурсен изпит по  научна специалност Микробиология.  

 Комисия за конкурсен изпит по научна специалност Молекулярна биология. 

 Комисия за  конкурсен изпит по научна специалност Екология и опазване на 

екосистемите.  

 Комисия за провеждане на  конкурсен изпит по научна специалност Генетика. 

 Комисия за  провеждане на  конкурсен изпит по научна специалност Морфология.  

 Комисия за провеждане на  конкурсен изпит по научна специалност Клетъчна  

биология.  

 

9. РЕШЕНИЕ:Факултетният съвет хонорува: по предложение на директора на филиал 

на ПУ в гр. Смолян 

 Доц. д-р Жеко Йовчев Жеков – 30 часа лекции  по дисциплината Екология в туризма с 

ІV курс, 8 семестър в специалност „Туризъм“ – редовно обучение и 15 часа лекции в 

задочно обучение. 

 Д-р Карлен Атанесян в специалност „Биология, човешко поведение и здраве“ по 

дисциплините: Обща и неорганична химия – 30 часа упражнения; Биоорганична химия – 

30 часа упражнения; Химическа комуникация в живата природа – 15 часа упражнения.  

 

10.  РЕШЕНИЕ:Факултетният съвет реши: 

 Да бъде продължена задочната докторантура на Ивелин Здравков Аврамов, 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“, считано от 

01.09.2016 г. 

 Да бъде прекъсната задочната докторантура на Петя Божидарова Димитрова, докторант 

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

професионално направление  4.3 Биологически науки, докторска програма Екология и 

опазване на екосистемите в катедра „Екология и опазване на околната среда“, поради 

семейни причини, считано от 01.12.2016 г. за срок от една календарна година. 

 Да бъде прекъсната задочната докторантура на Весела Милчева Цветанова, докторант 

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

професионално направление  4.3 Биологически науки докторска програма Екология и 

опазване на екосистемите в катедра „Екология и опазване на околната среда“ поради 

семейни причини, считано от 01.12.2016 г. за срок от една календарна година. 

 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра: 

    Доц. д-р Делка Василева Карагьозова-Дилкова за представител на Биологическия 

факултет в УС на Департамент за квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.  
 

 

 

Секретар на БФ: 

                      (Е. Георгиева) 

 
 


