
Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 13.07.2017 година 

(Протокол № 227) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра: 

Курсови отговорници по специалности за учебната 2017/2018 година: 

 

Фармацевтични биотехнологии  

I курс – проф.д-р Велизар Гочев 

 

Екология на БТП 

1 курс – доц.д-р Тонка Василева 

2 курс – гл.ас.д-р Иван Илиев 

3 курс – гл.ас.д-р Иван Илиев 

4 курс – гл.ас.д-р Мариана Николова 

 

Екология и опазване на околната среда 
І курс– гл. ас. д-р Славея Тенчева Петрова 

ІI курс – гл.ас.д-р Весела Славчева Янчева 

ІІI курс – гл. ас. д-р Ивелин  Алдинов Моллов 

ІV курс– доц. д-р Гана Минкова Гечева 

 

Медицинска биология 
І курс – гл.ас. д-р Слави Атанасов Тинешев 

ІI курс – доц. д-р Емилия Атанасова Андреенко 

ІIІ курс – гл. ас. д-р Пламен Стефанов Стоянов 

ІV курс – гл.ас.д-р Иван Йорданов Стоянов 

 

Биология 
І курс –  гл.ас. д-р Десислава Невенова Арнаудова 

ІI курс – гл.ас. д-р Весела Илиева Митковска 

ІІI курс –  гл.ас. д-р Пенка Лазарова Василева 

ІV курс –  гл.ас. д-р Цветелина Георгиева Бацалова 

 

Молекулярна биология 
I курс – гл. ас. д-р Тихомир Иванов Въчев 

II курс – гл.ас.д-р Гергана Ганева Захманова 

ІIІ курс – гл. ас. д-р Румяна Панова Вълкова 

IV курс – гл.ас. д-р Ценка Иванова Радукова 

 

Биоинформатика 
I курс – гл.ас. д-р Евелина Иванова Даскалова 

II курс – доц. д-р Веселин Петров Баев 

IIІ курс – гл.ас-д-р Елена Димитрова Апостолова 



ІV курс – математик  Георги Иванов Минков 

 

Биология и химия 
I курс – доц.д-р Делка Карагьозова 

ІI курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева 

ІIІ курс – доц.д-р Маргарита Панайотова 

ІV курс –  доц.д-р Теодора Коларова 

 

Биология и английски език 
І курс – доц.д-р Делка Карагьозова 

ІI курс – гл. ас. д-р Златка Ваклева 

ІIІ курс – доц.д-р Маргарита Панайотова 

ІV курс –  доц.д-р Теодора Коларова 

 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: График на учебния процес за магистърските 

програми в БФ за учебната 2017/2018 г.  

 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет промени: Датата на поправителната сесия (м. 

септември) на 26.09.2017 г., за специалности ОКС „бакалавър“ – „Екология и ООС“, 

„Екология на биотехнологичните производства“, „Биология и химия“ и „Биология и 

английски език“. 

 

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Учебна програма за обучение на учители в 

4ПКС. 

 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет зачислява:  

 Мимия Рангелова Докова-Колдамова за задочен докторант по област на висше 

образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по……, научна специалност Методика на обучението по биология, с общ успех 

по специалността отличен 6.00 и по руски език отличен 6.00.  

- Тема на докторантурата: „Аспекти на природонаучната грамотност в обучението по 

биология 10-11 клас: разбирането за същността на науката чрез рефлексивно-

базиран подход; 

- Научен ръководител:  доц. д-р Теодора Александрова Коларова; 

- Индивидуален план за обучението на докторанта. 

 Ивица Димов за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 

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

научна специалност Биохимия с общ успех по специалността отличен 5.50 и по английски 

език отличен 6.00.  

- Тема на докторантурата: „Изследване синергистичния ефект на олигозахариди върху 

регулаторните механизми на ензими от въглехидратната обмяна и 

антиоксидантната защита на организма“; 



- Научни ръководители:  проф. д-р Илия Николов Илиев  и доц. д-р Анелия Веселинова 

Биволарска (МУ, Пловдив, катедра „Химия и биохимия“);  

- Индивидуален план за обучението на докторанта. 

 Степан Бодлев за редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 

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

научна специалност Биохимия с общ успех по  специалността отличен 5.50 и по английски 

език отличен 6.00.с общ успех по  специалността мн. добър 5.00 и по руски език отличен 

6.00.  

- Тема на докторантурата: „Изследване механизма на ензимно гликозилиране на 

полифеноли при бактериални гликозилтрансферази“. 

- Научни ръководители:  проф. д-р Илия Николов Илиев и гл. ас. д-р Мариана 

Манолова Николова.  

- Индивидуален план за обучението на докторанта. 

 Мариана Ангелова Янева за редовен докторант по област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 

науки, научна специалност  Микробиология с общ успех по  специалността отличен 6.00 и по 

руски език отличен 6.00.  

- Тема на докторантурата: „Мониторинг на Pseudomonas spp. във води и възможности 

за контрол с природни биологично активни вещества“; 

-  Научни ръководители:  проф. д-р Велизар Костадинов Гочев и гл. ас. д-р Таня 

Димитрова Гирова;  

- Индивидуален план за обучението на докторанта. 

 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Прекъсва редовната докторантура на Анелия 

Славчева Павлова, докторант в катедра „Зоология“  по област на висше образование 4. 

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

науки, научна специалност Зоология, за 7 (седем) месеца, считано от 01.08.2017 г. до 

28.02.2018 г., поради специализация в чужбина.  
 

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди състав на комисии и дати за провеждане на 

докторантски изпити, включени в индивидуалните учебни планове на докторанти по област 

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

направление 4.3 Биологически науки по научни специалности, както следва: 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Биоорганична химия 

на природните биологично-активните вещества“; 19.09.2017 .; 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината  „Хроматографски и 

спектрални методи за пречистване и анализ на биологично-активните вещества“; 

26.09.2017 г.; 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит  по дисциплината  „Метаболитно 

инженерство“; 26.09.2017 г.; 



 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Микробни 

биотрансформации“; 29.09.2017 г.; 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината  „Инфекции и 

имунитет“; 29.09.2017 г. 
  

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 
 

 Научно жури във връзка с обявения в ДВ, бр.46 от 09.06.2017 г. конкурс за 

академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика;  професионално направление 4.3. Биологически науки, научна 

специалност Ботаника-Анатомия и морфология на растенията, със срок 3 (три) месеца от 

обнародването в ДВ: 

 Научно жури във връзка с обявения в ДВ, бр.46 от 09.06.2017 г. конкурс за 

академичната длъжност „главен асистент” по: област на висше образование 4. Природни 

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

научна специалност Клетъчна биология,   със срок 2 (два) месеца от обнародването в ДВ: 

Научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация на Йорданка Георгиева 

Христева, 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“.Дата на откритото заключително - 

19.09.2017 г., от 11 часа в 15 аудитория, ул. „Т. Самодумов“ № 2, Биологически факултет. 

 План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферати във връзка с 

предстоящата защита на ОНС „доктор“ 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“.   

Научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация на Айше Сейхан  Салим, 

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

направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Микробиология  в катедра 

„Биохимия и микробиология“. Дата на откритото заключително - 05.10.2017 г., от 11 часа в 

зала „Компас“ . 

 План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферати във връзка с 

предстоящата защита на ОНС „доктор“ на Айше Сейхан 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“.   
 

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Възлага допълнителни административни 

дейности на обслужващия персонал в Биологическия факултет: 

 

1. Акредитация – Борислава Тодорова и Даниела Моллова-Дошкова; 



2. Изготвяне на учебни графици – Богдан Николов; 

3. Академично развитие и докторанти – Цветелина Андонова; 

4. Електронен университет – Георги Минков и Иванка Попова; 

5. Комисия по качеството – Здравко Аджалийски; 

6. Алумни (база данни - реализация магистри) – Екатерина Галинова;  

7. Персонално към декана – Маринела Цанкова. 
 

10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Анализ на Анкета 1 и Анкета 3.2. и препоръки 

на Комисията по качество. 
 

11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да се приеме стандарт за изготвяне на плакат 

за обявяване на публични защити, който да отговаря на определени от ФС изисквания. 

 

 

 

 

Секретар на БФ:……………….... 

      (Е. Георгиева) 

 


