РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Биологическия факултет
от заседанието, проведено на 10.10.2017 година
(Протокол № 229)
1. РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра ас. д-р Джемал Ахмед Мотен на
академичната длъжност „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност Клетъчна биология към катедра „Биология на
развитието“ на Биологическия факултет по обявения конкурс в ДВ, бр.46/09.06.2017 г.
2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие:
 Променя наказанието „забележка“ с „лишаване от 1 (едно) явяване на държавен
изпит“ за студент, с доказан опит за преписване на държавен изпит.
 Наказанието се отнася за студентите:
- Елена Милчева Божинова, фак. № 1204081038, спец. Биология;
- Рената Емилова Лазарова, фак. № 0904381030, спец. Биоинформатика;
- Иванка Георгиева Мерджанова, фак. № 1004731020, спец. Биоинформатика;
- Алекси Христев Инджов, фак. № 1104541013, спец. Медицинска биология.
3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Индивидуални планове за обучение на студентите:
 Ахмед Толупов, „Биология“, задочно обучение – слива 2-ри и 3-ти курс;
 Юлия Гаджалова, магистратура „Екология, управление и контрол на околната среда“ ,
редовно обучение – слива 1-ви и 2-ри курс.
4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра: Доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова за член на
Комисията за признаване на оценки.
5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Допълнение към специфичните изисквания за
прием в ОКС „магистър“, специалност „Учител по биология“, редовно обучение, в
съответствие с Приложение №1 към чл. 24 от НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалности.
6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Гл. ас. д-р Койчо Станков Коев да извежда
лекциите
по дисциплината „Анатомия и морфология на растенията“ на І курс от
специалностите „Биология и химия“ и Биология и английски език“ през учебната 2017/2018 г.
7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промяна в състава на Държавната изпитна
комисия за магистърска програма „Молекулярна биология и биотехнология“, редовна сесия -
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17.10.2017 г. и поправителна сесия - 17.11.2017 г.: доц. дсн Самир Изетов Наимов да бъде
заменен с доц. д-р Марияна Христова Гозманова.
8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:
 Научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация на Павлина Яворова
Средкова, 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“.
 Научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация на Георги Иванов Минков,
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“.
9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри:
 План-сметка в размер на 200 лв. за отпечатване на автореферати във връзка с
предстояща защита на дисертация за придобиване на ОНС „доктор“на Павлина Яворова
Средкова, докторант в катедрата 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 Георги Иванов Минков, докторант
в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“.
10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:
 Възстановява редовната докторантура от 01.11.2017 г. на Мерием Реджеб Дургуд,
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“.
 Прекъсва с още 1 (една) година редовната докторантура на Ина Димитрова Кирилова,
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Молекулярна
биология в катедрата, поради майчинство, считано от 01.11.2017 г. до 30.10.2018 г.
 Възстановява задочната докторантура на Весела Милчева Цветонова, 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“, считано от 01.10.2017 г.
11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Биолог Иванка Попова за отговорник на
Биологическия факултет във връзка въвеждането на информация в университетската система
САНИ.
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12.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Стратегия за развитие на образователната
програма на Биологическия факултет.
13.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да се изплатят разходите за хонорари на
членовете на научното жури, във връзка с придобиване на ОНС „доктор“ от ас. Живко
Маринов Желев, докторант на самостоятелна подготовка към МУ-Пловдив.
14.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува:
 Проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн – 150 часа приведени към упражнения по
дисциплината „Патологична физиология на човека“ с ІІІ курс, „Медицинска биология“;
 Докторант Даниела Георгиева Моллова-Дошкова – 45 часа упражнения по
дисциплината „Биохимия“ с 2 б група от ІІ курс, „Молекулярна биология“ (от норматива на
доц. д-р Т. Василева);
 Докторант Степан Бодлев – 45 часа упражнения по дисциплината „Медицинска
биохимия с 1а група от ІІ курс, „Медицинска биология“ (от норматива на гл. ас. д-р В.
Биволарски);
 Докторант Катя Христова Николова – 30 часа упражнения по дисциплината
„Биоорганична химия“ с 2б група от І курс, „Медицинска биология“ (от норматива на доц. д-р
П. Бозов);
 Докторант Йордан Методиев Стефанов – 30 часа упражнения по дисциплината
„Микробиология и вирусология“ с ІІІ курс, „Биология и химия“ (от норматива на гл. ас. д-р Д.
Георгиев);
 Докторант Маринела Красимирова Цанкова – 30 часа упражнения по дисциплината
„Микробиология и вирусология“ с ІІІ курс, „Биология и английски език“ (от норматива на гл.
ас. д-р Д. Георгиев);
 Докторант Красимир Тихомиров Тодоров – 120 часа упражнения по дисциплината
Фарвацетична ботаника І част с І курс, „Фармацевтични биотехнологии“ (от норматива на гл.
ас. д-р Пл. Стоянов);
 Докторант Десислава Иванова Колчакова – 390 часа упражнения по дисциплините
„Клетъчна биология“ и „Цитология“ с І курс от специалности: „Биология“, „Медицинска
биология“, „Биоинформатика“, „Екология и опазване на околната среда“, „Екология на
биотехнологичните производства“, „Биология и химия“, „Биология и английски език“ и
„Фармацевтични биотехнологии“ (от нормативите на гл. ас. д-р Ц. Бацалова – 210 ч. и на гл.
ас. д-р Д. Мотен – 180 ч.)
 Докторант Борислав Петров Матеев – 180 часа упражнения по дисциплините
„Цитология“ с І курс, „Фармацевтични биотехнологии“ и „Медицинска техника IVF“ с ІV
курс, „Медицинска биология“ (от нормативите на проф. д-р Б. Джамбазов – 120 ч. и на гл. ас.
д-р Д. Мотен – 60 ч.)
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15.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Галина Стоилова Илиева за отговорник по
набиране на информация, относно реализацията на завършилите магистърски програми от
катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“.

Секретар на БФ:……………………………
(Е. Георгиева)
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