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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 28.02.2017 година  

(Протокол № 223) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини 

от учебните планове на всички специалности в Биологическия факултет в състав: 

председател: доц.д-р Соня Костадинова и членове: доц.д-р Иванка Димитрова и 

проф.д-р Илия Илиев. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди  Конспект за провеждане на държавен 

изпит за специалност „Биология, човешко поведение и здраве“, професионално 

направление 4.3 Биологически науки, образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“, професионална квалификация „биолог, консултант в сферата на 

позитивната психология“ за Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди  Учебна програма за квалифакационен 

курс по дисциплината „Моделни задачи по генетика“, разработена от гл. ас. д-р 

Пенка Лазарова Василева.  

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Финален отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за работата 

на Николина Петрова Грибачева, редовен 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 ООС“. 

 Финален отчет за работата на Юлиан Александров Маринов, редовен докторант по 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Ботаника в 

катедра „Ботаника и МОБ“. 

 Становище от научните ръководители и отлична оценка за работата на Юлиан 

Александров Маринов, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 

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

докторска програма Ботаника  в катедра „Ботаника и МОБ“. 

 Становище от научния ръководител и положителна оценка за работата на Джемал 

Ахмед Мотен, редовен докторант по: област на висше образование, 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, 

докторска програма Клетъчна биология в катедра „Биология на развитието“. 

 Становище от научния ръководител и отлична оценка за работата на Йорданка 

Георгиева Христева, редовен 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 ООС“. 

 Становище и отлична оценка за работата на Фериха Мюмюнова Церкова, 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“. 
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 Становище и много добра оценка за работата 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“. 

 Становище и отлична оценка за работата на Мирослав Иванов Антов, редовен 

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

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 

Зоология в катедра „Зоология“. 

 Становище от научния ръководител и положителна оценка за работата на Гергана 

Косева Панайотова, редовен докторант по област на висше образование, 4. Природни 

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

докторска програма Генетика в катедра „Биология на развитието“. 

 Становище от научния ръководител и положителна оценка за работата на Айше 

Сехан Салим, редовен докторант по област на висше образование, 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, 

докторска програма Микробиология в катедра „Биохимия и микробиология“. 

 Становище и отлична оценка за работата 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“. 

 Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка за работата на 

Йордан Методиев Стефанов, редовен докторант по област на висше образование, 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки, докторска програма Микробиология в катедра „Биохимия и 

микробиология“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и положителна оценка за работата 

през първата година от обучението на Маринела Красимирова Цанкова, редовен докторант 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Микробиология 

в катедра „Биохимия и микробиология“. 

 Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка за работата 

през първата година от обучението на Александър Христов Александров, редовен 

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

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 

Биохимия  в катедра „Биохимия и микробиология“. 

 Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка за работата за 

първата година от обучението на Катя Христова Николова, редовен докторант по област 

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

направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Биохимия  в катедра „Биохимия 

и микробиология“. 

 Отчет, становище от научнте ръководители и положителна оценка за работата 

за първата година от обучението на Даниела Георгиева Моллова-Дошкова, редовен 
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докторант по област на висше образование, 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 

Биохимия  в катедра „Биохимия и микробиология“. 

 Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка за работата  

през втората година от обучението  на Спас Димитров Джоглов, редовен докторант по 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Генетика в 

катедра „Биология на развитието“. 

 Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка за работата  

през третата година от обучението  на Борислав Петров Матеев, задочен докторант по 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Клетъчна 

биология в катедра „Биология на развитието“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата  през 

първата година от обучението  на Мерием Реджеб Дургуд, 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“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата  през 

първата година от обучението  на Георги Иванов Минков, докторант на самостоятелна 

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

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма  

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

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата  през 

първата година от обучението  на Данаил Савов Минчев, 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“. 

 Отчет, становище от научния ръководител и добра оценка за работата  през 

третата година от обучението  на Ивелин Здравков Аврамов, 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“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата  през 

първата година от обучението от обучението  на Ивайла Людмилова Климентова, редовен 

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

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма  

Зоология в катедра „Зоология“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата  през 

втората година от обучението от обучението  на Анелия Славчева Павлова, редовен 

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

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма  

Зоология в катедра „Зоология“. 
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 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата  през 

втората година от обучението от обучението  на Елиза Владимирова Котева, задочен 

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

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма  

Зоология в катедра „Зоология“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата през 

първата година от обучението на Волен Станиславов Аркумарев, редовен 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 ООС“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата през 

първата година от обучението на Борислава Атанасова Тодорова, редовен 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 ООС“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата през 

третата година от обучението на Добромир Дамянов Добрев, задочен 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 ООС“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата през 

третата година от обучението на Владимир Дамянов Добрев, задочен 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 ООС“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата през 

третата година от обучението на Владимир Дамянов Добрев, задочен 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 ООС“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата през 

втората година от обучението на Мария Лъчезарова Янкова, задочен 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 ООС“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата през 

втората година от обучението на Георги Станимиров Дудин, редовен 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 ООС“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата през 

втората година от обучението на Дияна Русева Башева, редовен докторант по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
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направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Ботаника в катедра „Ботаника и 

МОБ“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата през 

втората година от обучението на Красимир Тихомиров Тодоров, редовен докторант по 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Ботаника в 

катедра „Ботаника и МОБ“. 

 Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка за работата за 

първата година от обучението на  Димитър Стоянов Чолев, редовен докторант по област 

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

направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Биохимия  в катедра „Биохимия 

и микробиология“. 

 Индивидуален  план за обучение на Атанас Михайлов Миков, редовен 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 ООС”.  

 Индивидуален план за обучение  на  Гергана Иванова Станкова, редовен докторант 

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по …., докторска програма Методика на обучението по 

биология в катедра„Ботаника и МОБ“. 

 Индивидуален план за обучение на Татяна Кирилова Цанкова, редовен докторант 

по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…., докторска програма Методика на обучението по 

биология в катедра„Ботаника и МОБ“. 

 Индивидуален план за обучение на Радослава Стоянова Стоянова, редовен 

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

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 

Морфология  в катедра „Биология на развитието“. 

 Индивидуален план за обучение на  Десислава Иванова Колчакова, редовен 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Клетъчна 

биология  в катедра „Биология на развитието“. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2017 г.  Николина Петрова 

Грибачева, редовен 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 ООС“. 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на представен  дисертационен 

труд на Николина Петрова Грибачева, редовен 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 ООС“. 
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 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2017 г.  Юлиан Александров 

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

математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, 

докторска програма Ботаника в катедра „Ботаника и МОБ“. 

 Отчислява с право на защита Джемал Ахмед Мотен, редовен докторант по: област 

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

направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Клетъчна биология в катедра 

„Биология на развитието“, считано от 01.03.2017 г. 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на представен на дисертационен 

труд на Джемал Ахмед Мотен, редовен докторант по: област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки, докторска програма Клетъчна биология в катедра „Биология на 

развитието“.  

 Отчислява с право на защита Йорданка Георгиева Христева, редовен докторант 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“, считано от 01.03.2017 г. 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на   представен дисертационен труд 

на Йорданка Георгиева Христева, редовен 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 ООС“.  

 Отчислява с право на защита  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“, считано от 

01.03.2017 г. 

 Отчислява с право на защита Фериха Мюмюнова Церкова, 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“, считано от 

01.03.2017 г. 

 Отчислява с право на защита  Мирослав Иванов Антов, редовен докторант по 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Зоология  в 

катедра „Зоология“, считано от 01.03.2017 г. 

 Отчислява с право на защита Гергана Косева Панайотова, редовен докторант по 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Генетика в 

катедра „Биология на развитието“, считано от 01.03.2017 г. 

 Отчислява с право на защита Айше Сехан Салим, редовен докторант по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
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направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Микробиология в катедра 

„Биохимия и микробиология“, считано от 01.03.2017 г. 

 Отчислява с право на защита  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“, считано от 

01.03.2017 г. 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация на Владимир Тодоров 

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

професионално направление  4.3 Биологически науки, докторска програма Клетъчна 

биология в катедра „Биология на развитието ”. 

 План-сметка за отпечатването на автореферат на дисертационния  труд в размер на 

200 лв. във връзка с откритата процедура за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ от Владимир Тодоров Стайков, задочен докторант в катедра „Биология на 

развитието“. 

 План-сметка за отпечатването на автореферат на дисертационен  труд в размер на 

200 лв. във връзка с откритата процедура за придобиване на образователна и научна степен 

„доктор“ от Даниела Станимирова Кръстева-Малинова, задочен докторант в катедра 

„Екология и ООС“. 

 

Секретар на БФ:      Декан: 

 (Е. Георгиева)       (доц. С. Трифонова) 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

                                

                       

 

 

 


