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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 20.02.2018 година  

(Протокол № 233) 

 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  Въвеждането на оценките в 

УнИС  да се извършва по катедри от специалист-биолог, под контрола на 

съответния преподавател (или ръководител катедра). 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Наказва с лишаване от едно явяване 

на Държавен изпит Венелин Събев Гадженаков, специалност Екология и 

ООС за доказан опит за преписване на Държавен изпит. 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промяна на избираемите 

дисциплини в учебния план на магистърска програма “Екология, 

управление и контрол“, като в ИД4 се считат за верни:   

Екология на животните 

Радиоекология 

Екологична паразитология 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Конспект за държавен изпит за 

специалност „Биология и опазване на околната среда“ за придобиване на 

ОКС „Бакалавър“ към Филиал „Любен Каравелов“ гр. Кърджали. 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

1. Индивидуален план за работа на докторант Венелин Христов Петков, 

зачислен със Заповед № Р33 - 651/09.02.2018 г. в редовна докторантура към 

катедра “Ботаника и МОБ“ по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки, докторска програма Ботаника с тема на 

дисертационния труд “Фитохимично и биологично проучване на растения с 

възможност за фармацевтично приложение“. Научни ръководители: 

проф.дхн Марияна Димитрова Аргирова, Фармацевтичен факултет при МУ 

– Пловдив и гл.ас.д-р Пламен Стефанов Стоянов, катедра „Ботаника и 

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

2. Индивидуален план за работа на докторант Цветелина Руменова 

Младенова, зачислена със Заповед № Р33 - 652/09.02.2018 г. в редовна 

докторантура към катедра “Ботаника и МОБ“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
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професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 

Ботаника с тема на дисертационния труд „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 и 

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

Биологически факултет при ПУ“ Паисий Хилендарски“; 

3. Индивидуален план за работа на докторант Славка Николаева Илиева, 

зачислена със Заповед № Р33-653/09.02.2018 г. в редовна докторантура 

към катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология“ в област на 

висше образование 1. Педагогически науки, професионално 

направление:1.3. Педагогика на обучението по биология, докторска 

програма Методика на обучението по биология с тема на дисертационният 

труд „Формиране на компетентности за сексуално и репродуктивно 

здраве в обучението по биология и здравно 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. Индивидуален план за работа на докторант Богдан Николов Николов, 

зачислен със Заповед № Р33-654/09.02.2018 г. в редовна докторантура към 

катедра “Екология и опазване на околната среда“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 

Екология и опазване на екосистемите с тема на дисертационния труд: 

“Екологично проучване състоянието на почвите в град Пловдив“ с 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. Индивидуален план за работа на докторант Катерина Христова Такова, 

зачислен със Заповед № Р33 – 660 /09.02.2018 г. редовна докторантура към 

катедра “Физиология на растенията и Молекулярна биология“ по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 

Физиология на растенията с тема на дисертационния труд “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 “Паисий Хилендарски“ и гл.ас. д-р Гергана 
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Захманова, катедра „Физиология на растенията и Молекулярна биология“, 

Биологически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски“; 

6. Индивидуален план за работа на докторант Мария Николава Николова - 

Милова зачислен със Заповед № Р33 – 655 /09.02.2018 г. редовна 

докторантура към катедра “Физиология на растенията и Молекулярна 

биология“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 

докторска програма Молекулярна биология с тема на дисертационият труд 

„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“; 

7. Индивидуален план за работа на докторант Галин Георгиев Господинов 

зачислен със Заповед № Р33 – 658/09.02.2018 г. редовна докторантура към 

катедра “Физиология на растенията и Молекулярна биология“ по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 

Молекулярна биология с тема на дисертационния труд „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“; 

8. Индивидуален план за работа на докторант Даринка Каменова Бояджиева - 

Дойчинова зачислена със Заповед № Р33 – 659/09.02.2018 г. редовна 

докторантура към катедра “Физиология на растенията и Молекулярна 

биология“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 

докторска програма Молекулярна биология с тема на дисертационния труд 

„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“; 

9. Индивидуален план за работа на докторант Димитър Стефанов Кирковски 

зачислен със Заповед № Р33 – 656/09.02.2018 г. редовна докторантура към 

катедра “Физиология на растенията и Молекулярна биология“ по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
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Молекулярна биология с тема на дисертационния труд: „Сравнителен 

геномен и транскриптомен анализ на екстремофилни растения“. Научен 

ръководител: доц.д-р Цанко Савов Гечев, катедра „Физиология на 

растенията и молекулярна биология“, Биологически факултет при ПУ 

“П.Хилендарски“; 

10. Индивидуален план за работа на докторант Иван Венциславов Иванов 

зачислен със Заповед № Р33 – 657/09.02.2018 г. редовна докторантура към 

катедра “Физиология на растенията и Молекулярна биология“ по област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 

Молекулярна биология с тема на дисертационния труд „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“. 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Годишни отчети, атестационни 

оценки и становища от научните ръководители за работата на 

докторантите в Биологическия факултет както следва:  

1. Отчет, становище от научните ръководители и положителна 

оценка за работата през втората година от обучението на Даниела 

Георгиева Моллова-Дошкова, редовен докторант по област на висше 

образование, 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 

Биохимия в катедра „Биохимия и микробиология“; 

2. Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка 

за работата през втората година от обучението на Йордан Методиев 

Стефанов, 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“; 

3. Отчет, становище от научните ръководители и положителна 

оценка за работата през втората година от обучението на Маринела 

Красимирова Цанкова, редовен докторант по област на висше образовани 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 

4.3 Биологически науки, докторска програма Микробиология в катедра 

„Биохимия и микробиология“; 

4. Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка 

за работата през втората година от обучението на Катя Христова 

Николова, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
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Биологически науки, докторска програма Биохимия в катедра „Биохимия и 

микробиология“; 

5. Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка 

за работата през втората година от обучението на Александър Христов 

Александров, редовен докторант по област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 

4.3 Биологически науки, докторска програма Биохимия в катедра „Биохимия 

и микробиология“; 

6. Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 

работата през втората година от обучението 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 в катедра „Физиология на 

растенията и молекулярна биология“; 

7. Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 

работата през втората година от обучението от обучението на Ивайла 

Людмилова Климентова, редовен докторант по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 

Зоология в катедра „Зоология“; 

8. Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 

работата през втората година от обучението на Борислава Атанасова 

Тодорова, 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“; 

9. Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 

работата през втората година от обучението на Волен Станиславов 

Аркумарев, 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“; 

10. Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за 

работата през първата година от обучението на Атанас Михайлов Миков, 

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“; 

11. Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за 

работата през първата година от обучението на Радослава Стоянова 

Стоянова, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 
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науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки, докторска програма Морфология в катедра „Биология 

на развитието“; 

12. Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 

работата през първата година от обучението на Десислава Иванова 

Колчакова, редовен докторант по 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“; 

13. Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за 

работата през първата година от обучението на Гергана Иванова 

Станкова, редовен докторант по област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Методика на 

обучението по биология, докторска програма Методика на обучението по 

биология в катедра „Ботаника и методика па обучението по биология“; 

14. Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за 

работата през първата година от обучението на Татяна Кирилова Цанкова, 

редовен докторант по област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Методика на обучението по биология, 

докторска програма Методика на обучението по биология в катедра 

„Ботаника и методика па обучението по биология“; 

15. Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 

работата през третата година от обучението от обучението на Елиза 

Владимирова Котева, задочен докторант по област на висше образование, 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Зоология в 

катедра „Зоология“; 

16. Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за 

работата през втората година от обучението на Мария Лъчезарова Янкова, 

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“; 

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промяна на темата на 

дисертационният труд на редовен докторант Даниела Георгиева 

Моллова–Дошкова, по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки, докторска програма Биохимия, от „Изследване на 

влиянието на структурно–функционалните свойства на глюкани и 

глюкоолигозахариди върху ензимната кинетика на глюкозилтрансферази 
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от Streptococcus mutans и Streptococcus  sobrinus“ на „Изследване влияние 

на структурно - функционалните свойства на глюкани и 

глюкоолигозахариди върху ензимната кинетика на гликозидхидролази от 

семейство GH70“. 

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

1. Приема финален отчет, становище от научния ръководител и 

много добра оценка за работата на Спас Димитров Джоглов, 

редовен докторант в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 

4.3. Биологически науки, докторска програма Генетика в катедра 

Биология на развитието.  

2. Отчислява с право на защита считано от 01.03.2018 г. Спас 

Димитров Джоглов, редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска 

програма Генетика в катедра Биология на развитието. 

3. Разкрива процедура за предварително обсъждане на 

дисертационния труд на Спас Димитров Джоглов, редовен 

докторант в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки, докторска програма Генетика в катедра 

Биология на развитието. 

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

1. Приема финален отчет, становище от научния ръководител и 

много добра оценка за работата на Борислав Петров Матеев, 

задочен докторант в 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. 

2. Отчислява с право на защита считано от 01.03.2018 г. Борислав 

Петров Матеев, задочен докторант в 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. 

3. Разкрива процедура за предварително обсъждане на 

дисертационния труд на Борислав Петров Матеев, задочен 

докторант в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 
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Биологически науки, докторска програма Клетъчна биология в 

катедра Биология на развитието. 

10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

1. Приема финален отчет, становище от научния ръководител и 

отлична оценка за работата на Добромир Дамянов Добрев, задочен 

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 в катедра Екология и опазване на околната среда. 

2. Отчислява с право на защита считано от 01.03.2018 г. Добромир 

Дамянов Добрев, задочен 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 в катедра 

Екология и опазване на околната среда. 

3. Разкрива процедура за предварително обсъждане на 

дисертационния труд на Добромир Дамянов Добрев, задочен 

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 в катедра Екология и опазване на околната среда. 

11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

1. Приема финален отчет, становище от научния ръководител и 

отлична оценка за работата на Владимир Дамянов Добрев, задочен 

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 в катедра Екология и опазване на околната среда. 

2. Отчислява с право на защита считано от 01.03.2018 г. Владимир 

Дамянов Добрев, задочен 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 в катедра 

Екология и опазване на околната среда. 

3. Разкрива процедура за предварително обсъждане на 

дисертационния труд на Владимир Дамянов Добрев, задочен 

докторант в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 
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Биологически науки, докторска програма Екология и опазване на 

екосистемите в катедра Екология и опазване на околната среда. 

12.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

1. Приема финален отчет, становище от научния ръководител и 

добра оценка за работата на Георги Станимиров Дудин, 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 в катедра Екология и опазване на околната среда 

2. Отчислява с право на защита считано от 01.03.2018 г. Георги 

Станимиров Дудин, 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 в катедра 

Екология и опазване на околната среда. 

3. Разкрива процедура за предварително обсъждане на 

дисертационния труд на Георги Станимиров Дудин, 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 в катедра Екология и опазване на околната среда. 

13.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

1. Приема финален отчет, становище от научния ръководител и 

добра оценка за работата на Петя Божидарова Димитрова, 

задочен 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 в катедра Екология и опазване на околната 

среда 

2. Отчислява с право на защита считано от 01.03.2018 г. Петя 

Божидарова Димитрова, задочен 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 в катедра 

Екология и опазване на околната среда. 

3. Разкрива процедура за предварително обсъждане на 

дисертационния труд на Петя Божидарова Димитрова, задочен 

докторант в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 
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Биологически науки, докторска програма Екология и опазване на 

екосистемите в катедра Екология и опазване на околната среда. 

14.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

1. Приема финален отчет, становище от научния ръководител и 

отлична оценка за работата на Красимир Тихомиров Тодоров, 

редовен докторант в област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 

4.3. Биологически науки, докторска програма Ботаника в катедра 

Ботаника и методика на обучението по биология. 

2. Отчислява с право на защита считано от 01.03.2018 г. Красимир 

Тихомиров Тодоров, редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика , 

професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска 

програма Ботаника в катедра Ботаника и методика на обучението 

по биология да бъде отчислен с право на защита от 01.03.2018 г. 

3. С представен дисертационен труд се разкрива процедура за 

предварително обсъждане на дисертационния труд на Красимир 

Тихомиров Тодоров, редовен докторант в област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска 

програма Ботаника в катедра Ботаника и методика на обучението 

по биология 

15.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Научно жури за защита на 

дисертациония туд на Юлиан Александров Маринов, редовен докторант 

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

информатика, професионално направрение 4.3. Биологически науки, 

докторска програма Ботаника в състав: 

Външни членове: 

1. Проф.дбн Димитър Асенов Иванов – Институт по 

биоразнообразие на екосистемни изследвания, БАН, гр. София, 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3. Биологически 

науки (Ботаника); 

2 Доц.д-р Цветанка Георгиева Райчева – Аграрен университет, 

гр.Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Ботаника); 

1. Доц.д-р Кирил Христов Стоянов – Аграрен университет, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 
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математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Ботаника). 

Вътрешни членове за Пловдивски университет 

2. Проф. д-р Румен Димитров Младенов – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше образование 

4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки (Ботаника); 

3. Доц. д-р Детелина Стоянова Белкинова - Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3. Биологически 

науки (Ботаника); 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Нели Христова Грозева - Тракийски университет, гр.Стара 

Загора, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) – 

външен; 

2. Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова – Дюлгерова - Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) - 

вътрешен 

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет определи: Заключителното заседание за 

защитата на дисертациония туд на Юлиан Александров Маринов, редовен 

докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направрение 4.3. 

Биологически науки, докторска програма „Ботаника“, да се проведе на 

20.04.2018 г. от 11 часа в 15 аудитория, ул. „Т. Самодумов“ № 2, 

Биологически факултет. 

17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на Академичния съвет да 

обсъди и утвърди допълнение към Правилника за развитие на академичния 

състав на ПУ „Паисий Хилендарски“, във връзка с обучението в ОНС 

„доктор“ на чуждестранни граждани.    

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува: 

 Доц.д-р Димитър Иванов Василев за 30 часа лекции по дисциплината 

„Статистика в биоинформатиката“ със специалност 

Биоинформатика III курс, редовно обучение и 30 часа лекции по 
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дисциплината „База данни“ със специалност Биоинформатика III 

курс, редовно обучение; общо 60  часа лекции (120 часа като 

упражнения) 

 Д-р Здравка Петрова Иванова за 60 часа упражнения по 

дисциплината „Статистика в биоинформатиката“ със 

специалност Биоинформатика III курс, редовно обучение. 

19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши на Декански съвет да се разгледат 

и обсъдят предложения за оптимизиране на материалната база. 

 

 

                                         Секретар на БФ:       

                                                            (Борислава Тодорова )   

   


