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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 21.11.2017 година  

(Протокол № 230) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Комисия за провеждане на кандидат-студентски изпит и проверка на писмените работи 

на кандидатите по Биология 

 Комисия за изготвяне изпитните варианти за кандидат-студентски изпит по Биология 

 Комисия във връзка с подготовка на кандидатстудентската кампания през 2018 г. 

 Комисия по подготовка на състезание по Биология за ученици от 10-12 клас. 
 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  утвърди:  Главни асистенти с ОНС „доктор“, които да 

извеждат лекции  през учебната 2017/2018 г.: 

1. Гл. ас. д-р Теодора Петрова Попова  

2. Гл. ас. д-р Пенка Лазарова Василева 

3. Гл. ас. д-р Цветелина Георгиева Бацалова  

4. Гл. ас. д-р Иван Йорданов Стоянов  

5. Гл.ас.д-р Десислава Невенова Арнаудова  
 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Индивидуални планове за обучение на следните 

студенти от магистърска програма „Екология, управление и контрол на околната среда“- 

неспециалисти: 

1. Ина Христова Иванова фак. № 1704647001 

2. Павлина Валентинова Иванова фак. № 1704647003 

3. Величка Генова Шаламанова фак. 1704647006. 
 

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди заявки за обучение на редовни и задочни 

докторанти за учебната 2018/2019 г.: 

 
 

№ 

 

 

Катедра 

 

Шифър 

Област на висше образование, 

професионално направление, 

докторска програма 

Образователна и 

научна 

степен“доктор” 

Редовно Задочно 

 1  2 3 4 5 

  4.3. Биологически науки   

1. Биохимия и микробиология  Микробиология 1 - 

2. Екология и ООС  Екология и опазване на екосистемите 1 - 

3. Зоология  Зоология 1 - 

4. Биология на развитието  Генетика 2 - 

5. Ботаника и МОБ  Ботаника 4 - 

6. Физиология на растенията и 

молекулярна биология 

 Молекулярна биология 

Физиология на растенията 

1 

1 

- 

- 

                                                                                                                ОБЩО: 10 - 
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№ 

по 

ред 

Катедра  

Шифър 

Област на висше образование, 

професионално направление, докторска 

програма 

Образователна и научна  

степен  “доктор” 

 Редовно Задочно 

 1  2 3 4 5 

  1.3. Педагогика на обучението по …   

1. Ботаника и МОБ  Методика на обучението по биология 2 - 

                                                                                                               ОБЩО: 2 - 

 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  утвърди: 

 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 допускане за участие в конкурс за докторанти по научна специалност 

Ботаника  

 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 

Екология и опазване на екосистемите:  

 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 

Физиология на растенията. 

 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. 
 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  утвърди: 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината  „Консервационна 

екология”. 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Статистически 

методи в екологията“.  

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Екология на 

екосистемите“.   

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Флоуцитометрия ”.   

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Микробна 

физиология“.  

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Практически умения в 

микробиологията“.    
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 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „PCR техники за 

качествен и количествен анализ“. 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Молекулярна 

генетика“ . 
 

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Становище от научния ръководител, финален отчет и отлична оценка за работата на 

Весела Милчева Цветанова, 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“. 

 

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Отчислява с право на защита Весела Милчева Цветанова, 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“. 

 Да се разкрие процедура за вътрешна защита на Весела Милчева Цветанова, 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“. 
 

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Разкрива процедура за вътрешна защита на 

дисертационен труд на 27.11.2017 г. от  Фериха Мюмюнова Церкова, 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“. 
 

10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промени и допълнения в състава на 

хоноруваните преподаватели на Филиал – гр. Смолян за уч. 2017/2018 г.: 

 Доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова  – 30 часа лекции  по дисциплината  Биогеография 

с І курс, ІІ семестър, специалност „История и география“; 

 Гл. ас. д-р Стела Георгиева Стоянова – 30 часа лекции по дисциплината „Ембриология и 

хистология“, І семестър, І курс в специалност „Биология, човешко поведение и здраве“. 

 

11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия във връзка с институционалната 

акредитация на ПУ. 
 

11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Удостоверение за ниво на владеене на чужд език 

във връзка с програма Еразъм. 

 

 

Секретар на БФ:……………… 

    (Е. Георгиева) 


