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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 30.01.2018 година  

(Протокол № 232) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  актуализиран “Дневник за провеждане 

на преддипломна педагогическа практика“. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: допълнителна дата за провеждане на 

Държавен изпит на магистърска програма „Генетика“ на 09.02.2018 г. от 9.00 часа и 

комисия в състав:  

Председател: Проф.дбн Евгения Иванова 

Членове: Доц.д-р Теодора Стайкова; 

      Гл.ас.д-р Теодора Попова  

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 14.04.2018 г. от 11.00 часа за дата на 

промоцията по връчване на дипломите за ОКС „Бакалавър“ и “Магистър“ към 

Биологическия факултет. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет зачисли: 

1. Венелин Христов Петков, като редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, ПН 4.3. 

Биологически науки, докторска програма „Ботаника“. Тема на 

докторантурата: “Фитохимично и биологично проучване на растения с 

възможност за фармацевтично приложение“. Научни ръководители: проф.дхн 

Марияна Димитрова Аргирова - Фармацевтичен факултет при МУ - Пловдив, 

гл.ас.д-р Пламен Стефанов Стоянов, катедра „Ботаника и МОБ“, 

Биологически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски“;  

2. Цветелина Руменова Младенова, като редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, ПН 4.3. 

Биологически науки, докторска програма „Ботаника“. Тема на 

докторантурата: „Фитохимично и биологично проучване на редки 

етеричномаслени и лекарствени растения от природен парк Българка“. Научни 

ръководители: доц.д-р Анелия Веселинова Биволарска – Фармацевтичен 

факултет при МУ – Пловдив, гл.ас.д-р Пламен Стефанов Стоянов, катедра 

„Ботаника и МОБ“,  Биологически факултет при ПУ“ Паисий Хилендарски“; 

3. Славка Николаева Илиева, като редовен докторант в област на висше 

образование 1. Педагогически науки, Професионално направление 1.3. 

Педагогика на обучението по…, докторска програма “Методика на обучението 

по биология“. Тема на докторантурата: „Формиране на компетентности за 

сексуално и репродуктивно здраве в обучението по биология и здравно 
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образование – 8. Клас“. Научни ръководители: доц.д-р Маргарита Йорданова 

Панайотова, катедра „Ботаника и МОБ“, Биологически факултет при ПУ“ 

Паисий Хилендарски“ и гл.ас. д-р Златка Петкова Ваклева, катедра „Ботаника 

и МОБ“, Биологически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски“; 

4. Богдан Николов Николов, като редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Екология и опазване 

на екосистемите“. Тема на докторантурата: “Екологично проучване 

състоянието на почвите в град Пловдив“. Научни ръководители: проф.д-р 

Елена Иванова Желева-Богданова, пенсионер ЛТУ София и проф.д-р Илиана 

Георгиева Велчева, катедра „Екология и ООС“, Биологически факултет при ПУ 

“Паисий Хилендарски“; 

5. Ас. Даринка Каменова Бояджиева-Дойчинова, като редовен докторант в 

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

професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 

„Молекулярна биология“. Тема на докторантурата: „Молекулярно 

таксономично изследване на сем. Clupeidae (Селдови) в българската акватория 

на Черно море“. Научен ръководител: проф.д-р Илия Димитров Денев, катедра 

„Физиология на растенията и молекулярна биология“, Биологически факултет 

при ПУ “П.Хилендарски“; 

6. Галин Георгиев Господинов, като редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Молекулярна 

биология“. Тема на докторантурата: „Проучване на механизмите на 

взаимодействията в ризосферата между растения гостоприемници, 

микробиота и коренови паразитни растения“. Научен ръководител: проф.д-р 

Илия Димитров Денев, катедра „Физиология на растенията и молекулярна 

биология“, Биологически факултет при ПУ “П.Хилендарски“; 

7. Иван Венциславов Иванов, като редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Молекулярна 

биология“. Тема на докторантурата: „Функционален анализ на растителни 

гени, регулирани от засушаване“. Научен ръководител: доц.д-р Цанко Савов 

Гечев, катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“, 

Биологически факултет при ПУ “П.Хилендарски“; 

8. Димитър Серафимов Кирковски, като редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Молекулярна 

биология“. Тема на докторантурата: „Сравнителен геномен и 

транскриптомен анализ на екстремофилни растения“. Научен ръководител: 
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доц.д-р Цанко Савов Гечев, катедра „Физиология на растенията и молекулярна 

биология“, Биологически факултет при ПУ “П.Хилендарски“; 

9. Мария Николова Николова–Милова, като редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Молекулярна 

биология“. Тема на докторантурата: „Оценка на ендометриалната 

възприемчивост и ембрионалната имплантация чрез профилиране на 

генетични и хормонални маркери“. Научни ръководители: проф.д-р Галина 

Тенева Яхубян, катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“, 

Биологически факултет при ПУ “П. Хилендарски“ и гл.ас.д-р Младен Маринов 

Найденов катедра „Анатомия и физиология на човека, Биологически факултет 

при ПУ “П. Хилендарски“. 

10. Катерина Христова Такова, като  редовен  докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Физиология на 

растенията“. Тема на докторантурата: “Растителна експресионна система, 

продуцираща рекомбинантни белтъци за диагностика на Хепатит Е и 

проследяване на разпространението на вируса в България“. Научни 

ръководители: проф.д-р Валентина Тодорова Тонева, катедра „Физиология на 

растенията и молекулярна биология“, Биологически факултет при ПУ “П. 

Хилендарски“ и гл.ас. д-р Гергана Захманова, катедра „Физиология на 

растенията и молекулярна биология“, Биологически факултет при ПУ “П. 

Хилендарски“. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Процедура по предварително обсъждане 

на дисертационния труд в катедрата и насочване към защита на редовен докторант 

Юлиан Александров Маринов в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки в 

докторска програма „Ботаника“, отчислен с право на защита със Заповед № Р33-

902/07.03.2017 г . Тема на дисертационния труд: “Флора и местообитание на ПП 

“Българка“; научни ръководители проф.д-р Румен Младенов и проф.дбн Илия 

Чешмеджиев.  

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: дата за докторантски изпит по 

„Териология“ на 26.02.2018 г от 10 ч. и комисия в състав:  

Председател:доц.д-р Христо Ангелов Димитров  

Членове: доц.д-р Ценка Георгиева Часовникарова  

     доц.д-р Анелия Михайлова Стоянова 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: прекъсва редовната докторантура на 

редовен докторант Ивайла Людмилова Климентова по област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
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Биологически науки, докторска програма „Зоология“ за срок от 1 година, считано от 

01.03.2018 г. по семейни причини. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: удължаване на прекъсването на 

редовната докторантура на Анелия Славчева Павлова по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма „Зоология“ за срок от 4 

месеца, считано от 01.03.2018 до 30.06 2018 г., поради удължаване на спечелена 

стипендия за специализация от Немската Федерална Екологична Фондация. 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: промяна в заглавието на темата на 

Данаил Савов Минчев, редовен докторант по област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки, докторска програма „Молекулярна биология“, с научни 

ръководители: гл.ас.д-р Тихомир Илиев Въчев и доц.дсн Самир Изетов Наимов, ПУ 

„Паисий Хилендарски от „Сравнителен експресионен анализ на човешки ендогенни 

ретровирусни елементи при деца с разстройства от аутистичния спектър“ на: 

“Сравнителен експресионен анализ на човешки ендогенни ретровирусни елементи при 

деца с разстройство от аутистичния спектър и специфично езиково нарушение“.  

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на Академичния съвет да утвърди 

преобявяване на конкурси за незаетите докторантски места за уч. 2017/2018 г., както 

следва: 

Методика на обучението по биология – редовна докторантура, 2 бр. 

Молекулярна биология – редовна докторантура, 1 бр. 

Физиология на растенията – редовна докторантура, 1 бр. 

Биохимия – редовна докторантура, 1 бр. 

Микробиология – редовна докторантура, 2 бр. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: списък на пътуващите и на всички 

извънщатни и хонорувани, на които ще изплащат пътни и нощувка за 2018 г. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: включването в издателския план на 

Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ на учебник по 

„Експериментални модели в биомедицинските изследвания“ с автор доц. д-р Атанас 

Арнаудов. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува: докторант Красимир Тихомиров 

Тодоров за извеждане на 240 часа лабораторни упражнения през 2-ри семестър на 

учебната 2017/2018 г., без заплащане на часовете. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува: задочен докторант Петя Божидарова 

Димитрова за извеждане на 30 часа упражнения през 2-ри семестър на учебната 



5 

 

2017/2018 г., без заплащане на часовете, като педагогическа практика, включена в 

индивидуалния план. 

 

 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет разреши: монтиране на аквариум в 

Биологическия факултет. 

                                   

 

                                        Секретар на БФ:           

                                            (Борислава Тодорова)  


