
Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 28.03.2017 година  

(Протокол № 224) 

 

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

 Да утвърди актуализиран учебен план на бакалавърска специалност 

„Биоинформатика“, в сила за І курс от учебната 2017/2018 г.  

 Да утвърди промени в учебния план на бакалавърски специалности „Биология 

и химия“ и „Биология и английски език“ от професионално направление 1.3.  

Педагогика на обучението по…… във връзка с Наредбата за държавните изисквания 

за придобиване  на професионална квалификация „Учител“ (ПМС № 289/07.11.2016 

г.), които  влизат  в сила за І курс от учебната 2017/2018 г. 

 Да утвърди промени в учебния план на бакалавърските специалности 

„Биология и химия“ и „Биология и английски език“ от професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…, които влизат в сила за ІІ курс от учебната 2017/2018 

г. 

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

 Да утвърди промени в учебния план на магистърска програма „Молекулярна 

биология и биотехнология“ 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Учебна програма по дисциплината „Моделни задачи и експерименти по 

екология“ за Департамента за квалификация и професионално развитие на 

педагогически специалисти с лектор гл. ас. д-р Ивелин Алдинов Моллов. 

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Наказва със „Забележка“за доказан опит за преписване  студентката Ивелина 

Николова Йорданова с фак. № 1404081013 от ІІІ курс от специалност „Биология“- 

редовно обучение. 

 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

Прекратява  редовната докторантура на Димитър Стоянов Чолев, докторант 

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



професионално направление 4.3 Биологически науки, докторантска програма 

Биохимия в катедра „Биохимия и микробиология“, считано от 01.04.2017 г. 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Научно жури във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Николина Петрова Грибачева  по: област 

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

професионално направление  4.3 Биологически науки, докторска програма Екология 

и опазване на екосистемите,  

 Научно жури във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Милена Мазаловска  по: област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление  4.3 Биологически науки, докторска програма Молекулярна биология.  

 Научно жури във връзка с откритата процедура за придобиване на 

образователна и научна степен „доктор“ от Джемал Ахмед Мотен по: област на 

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

направление  4.3 Биологически науки, докторска програма Клетъчна биология. 

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

 Да обяви конкурс за академична длъжност „главен асистент“ 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, със срок 2 (два) месеца 

от обнародване в Държавен вестник. 

8.РЕШЕНИЕ:Факултетният съвет избра във връзка с предстоящата 

кандидатстудентската кампания: 

 Комисия за подготовка на изпитни тестове по Биология. 

 Комисия за  проверка на писмените работи по Биология. 

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Регламент за издателската  дейност в Биологическия факултет. 

10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: 

   План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферати за 

предстояща защита на дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ на Джемал 

Ахмед Мотен, докторант в катедра „Биология на развитието“. 

  План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферати за 

предстояща защита на дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ на Милена 



Мазаловска, докторант в катедра „Физиология на растенията и молекулярна 

биология“. 

  План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферати за 

предстояща защита на дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ на Николина 

Петрова Грибачева, докторант в катедра „Екология и ООС“. 

        

 

Секретар на БФ:……………………..    

   (Е. Георгиева) 


