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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 12.12.2017 година  

(Протокол № 231) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра доц.д-р Иванка Жечева Димитрова-

Дюлгерова на академичната длъжност „професор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ 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 към катедра „Ботаника и методи на обучението по биология“ 

на Биологическия факултет по обявения конкурс в ДВ, бр.46/09.06.2017 г. 

 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Допълнителна сесия за Държавен изпит на 09.02.2018 г., за студенти, семестриално 

завършили през уч.2016/2017 и предходни години. 

 Изпитна комисия за провеждане на Държавен изпит на 09.02.2018 г. 

 Конспекти за държавните изпити, които ще се проведат през 2018 г. 

 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: В магистърските програми оценките по една, 

две или три дисциплини се признават от съответния преподавател. 

  

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди специалности, по които Биологическия 

факултет ще обяви прием за уч.2018/2019 г.: 

 Биология 

 Молекулярна биология 

 Медицинска биология 

 Биоинформатика 

 Екология и опазване на околната среда 

 Приложна и индустриална екология 

 Биология и химия 

 Биология и английски език  

 Фармацевтични биотехнологии 

 Биоинженерство, към професионално направление 5.11 Биотехнологии, съвместно с 

Физико-технологичния факултет  

 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: специалност „Биология с екотуризъм“, по 

която филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Смолян ще осъществи прием от 

учебната 2018/2019 г. 

 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 
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 Да се проведе ученическо състезание „Пътешествие в биологията“ на 24.03.2018 г. 

 Оценките на учениците от състезанието да се признават за оценки от КС изпит за 

кандидатстване за обучение в Биологическия факултет през уч. 2018/2019 г. и 

2019/2020 г. 

 

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Комисия за провеждане на конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 

Биохимия 

 Комисия за провеждане на  конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 

Ботаника  

 Комисия за  провеждане на конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 

Екология и опазване на екосистемите  

 Комисия за провеждане на конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 

Методика на обучението по биология. 

 Комисия за  провеждане на  конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 

Физиология на растенията.  

 Комисия за провеждане на  конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 

Молекулярна биология. 

  

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Възстановява задочната докторантура на Петя 

Божидарова Димитрова, 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“, 

считано от 01.12.2017 г. 

  

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:   

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Ключови 

компетентности в обучението по природни науки“ 

 Комисия  за провеждане на докторантски изпит по дисциплината  „Методология на 

педагогическите изследвания“  

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Актуални 

проблеми в методиката на обучението по биология“. 

 

10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация на Мирослав Иванов 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Зоология в 

катедра „Зоология“. Тема на дисертационния труд: „Проучвания върху семейство 

Eupelmidae (Insecta: Hymenoptera: Chalcidoidea) в България“. Научни ръководители: доц. 

д-р Анелия Михайлова Стоянова и доц. д-р Теодора Атанасова Стайкова 
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 План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферат за предстояща 

защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ от Мирослав Иванов 

Антов, докторант в катедра „Зоология“. 

 

11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация на Весела Милчева 

Цветанова, 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“. Тема на докторантурата: „Оценка 

на приоритетни и специфични органични вещества във водни екосистеми“. Научен 

ръководител: доц. д-р Гана Минкова Гечева 

 План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферат за предстояща 

защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ от Весела Милчева 

Цветанова, докторант в катедра „Екология и ООС“. 

 

12.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация на Фериха Мюмюнова 

Церкова, 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“. Тема на 

докторантурата: Проучване на биоразнообразието и популационната динамика на 

семейство Gobiidae (Попчета) в Черно море посредством молекулярни маркери“. Научни 

ръководители: Проф. д-р Илия Димитров Денев и проф. д-р Даниела Петрова Клисарова.  

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

защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ от Фериха Мюмюнова 

Церкова, докторант в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“. 

 

13.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Списък  на преподаватели от Биологическия 

факултет, подлежащи на атестиране към м. декември 2017 г. 

  

14.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува следните докторанти за извеждане на 

упражнения (без заплащане): 

 Ивица Димов – 50 часа упражнения по дисциплината „Биохимия“ с ІІ курс, 

специалност „Биология“, задочно обучение (от норматива на гл.ас.д-р В. Биволарски). 

 Степан Бодлев – 60 часа упражнения по дисциплината Ензимология с І курс, 

специалност „Биология“, редовно обучение (от норматива на гл.ас.д-р В. Биволарски). 

 Александър Христов Александров – 30 часа упражнения по дисциплината 

Биохимия с ІІ курс, специалност „Биология и английски език“ (от норматива на гл. ас. дбн 

Йолина Хубенова). 
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15.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за изработване на критерии за 

обявяване и класиране на конкурси за академични длъжности.  

 

     Секретар на БФ:.......................................... 

 (Е. Георгиева) 


