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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 07.07.2018 година  

(Протокол № 237) 
 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра ас.д-р Красимир Тихомиров 

Тодоров 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 (Ботаника) към катедра 

„Ботаника и методи на обучението по биология“ на Биологическия факултет по 

обявения конкурс в ДВ, бр.33/17.04.2018 г. 

 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди учебни програми за специалност 

„Биоинженерство“, ОКС „бакалавър“, област на висше образование 5. Технически 

науки, професионално направление 5.11. Биотехнологии. 

 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди отговорниците на курсове по 

специалности за уч. 2018/2019 г.  

 

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди утвърди график за учебният процес 

на магистърските програми за уч. 2018/2019 г. 

 

 Срокове 

І семестър 13.10.2018 - 03.02.2019 

Редовна сесия І сем. 04.02.2019 - 01.03.2019 

ІІ семестър 02.03.2019 - 23.06.2019 

Редовна сесия ІІ сем. 24.06.2019 - 21.07.2019 

Поправителна сесия 22.07.2019 - 28.07.2019 

Ликвидационна сесия 29.07.2019 - 04.08.2019 

Подготовка за ДИ 05.08.2019 - 29.09.2019 

ДИ редовна сесия 
ДИ поправителна сесия 

30.09.2019 - 13.10.2019 

04.11.2019 - 17.11.2019 

 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши на специализирания сайт на 

Биологическия факултет да се качват учебни планове на магистърски програми 

включващи анотация, условия за прием, диаграма с учебни дисциплини, кредити и 

изисквания за дипломиране. 
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6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри промененото разпределение на 

часовете, които ще се извеждат през учебната 2018/2019 г. в катедра „Физиология 

на растенията и молекулярна биология“. 

 

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет отхвърли молба на Пламен Дончев Чомаков с 

факултетен № 1104081040 за разработване на дипломна работа без необходимия 

успех от следването според Правилата на Биологическия факултет за организиране 

и провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи за ОКС 

“БАКАЛАВЪР”. 

 

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди актуализиран списък на избираемите 

и факултативните дисциплини към учебния план на специалност „Биология и химия“ 

в сила за първи и втори курс.  

 

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет зачисли: 

 Радка Йорданова Атанасов - за редовен докторант в област на висше 

образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма Микробиология, 

към катедра “Биохимия и микробиология“ с тема на дисертационния труд: 

„Инхибиторна активност на етерични масла от лечебни растения спрямо 

бактерии, асоциирани с инфекции на дихателните пътища“ с научни 

ръководители проф.д-р Велизар Костадинов Гочев и гл.ас.д-р Таня 

Димитрова Гирова - катедра „Биохимия и микробиология“, Биологически 

факултет при ПУ “Паисий Хилендарски; 

 Бисер Сашков Станиславов - за 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  към катедра “Ботаника и МОБ“ с тема на дисертационния труд: 

„Web-базирано обучение за здравословен начин на живот по Биология и 

здравно образование в 8.Клас“ с научни ръководители доц.д-р Маргарита 

Йорданова Панайотова и гл.ас.д-р Златка Петкова Ваклева - катедра 

„Ботаника и МОБ“, Биологически факултет при ПУ „П. Хилендарски“. 

 Мариана Любенова Барзева за 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 към катедра “Ботаника и МОБ“ с тема на дисертационния труд 

„Формиране на здравно-екологични компетенции в обучението по Човекът и 

природата в 5.-6.клас (биологичен модул) с научни ръководители доц.д-р 

Маргарита Йорданова Панайотова и гл.ас.д-р Златка Петкова Ваклева – 

катедра „Ботаника и МОБ“, Биологически факултет при ПУ “П. Хилендарски“. 
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10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Индивидуален план за работа на редовен докторант Радка Йорданова 

Атанасова, към катедра „Биохимия и микробиология“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма Микробиология;  

 Индивидуален план за работа на редовен докторант Бисер Сашков 

Станиславов, в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ...., докторска 

програма Методика на обучението по биология;  

 Индивидуален план за работа на редовен докторант Мариана Любенова 

Барзева в област на висше образование 1. Педагогически науки, 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ..., докторска 

програма Методика на обучението по биология. 

 

11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие годишни отчети, атестационни оценки и 

становища от научните ръководители за работата на следните докторанти в 

Биологическия факултет:  

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 
работата през първата година от обучението на Мимия Рангелова - Докова- 
Колданова, задочен докторант по област на висше образование, по област 
на висше образование 1. Педогогически науки, Професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по …към  катедра “Ботаника и МОБ“ 

 Отчет, становище от научните ръководители и положителна 
оценка за работата през първата година от обучението на Мариана Ангелова 
Янева, редовен докторант в област на висше образование: Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 
науки, докторска програма Микробиология, към катедра „Биохимия и 
микробиология“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и положителна 
оценка за работата през първата година от обучението на Ивица Димов, 
редовен докторант в област на висше образование: Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 
науки, докторска програма Биохимия, към катедра „Биохимия и 
микробиология“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и положителна 
оценка за работата през първата година от обучението на Степан Бодлев, 
редовен докторант в област на висше образование: Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 
науки, докторска програма Биохимия, към катедра „Биохимия и 
микробиология“. 

12.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди промяна в заглавието на докторската 

дисертация на Маринела Красимирова Цанкова, редовен докторант в област на 
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висше образование: Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, докторска програма Микробиология с научни 

ръководители доц. д-р Соня Костадинова и гл.ас.д-р Мариана Мърхова от 

„Микробиологичен мониторинг на инфекции на урогениталния тракт при 

амбулаторни пациенти“ на „Генетични детерминанти и екологични фактори на 

вирулентността при патогенни изолати, асоциирани с урогенитални инфекции“. 

 

13.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди хоноруването на следните редовни  

докторанти (без заплащане, като педаготическа практика от индивидуалния план): 

 Богдан Николов Николов за извеждане на 30 часа, по дисциплината 

„Почвознание и замърсяване на почвата“ със студенти от специалност 

“Екология и ООС“ I курс, задочно обучение; 

 Радослава Стоянова Стоянова за 90 часа упражнения по дисциплината 

„Ембриология и хистология“ със специалности от редовно обучение. 

 

14.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди положителни атестационни оценки 

на следните преподаватели, атестирани на основата на заповеди на Ректора 

Р33/189-194 от 17.01.2018 г. : 

Балик Маломиров Джамбазов – професор, д-р  

Десислава Невенова Арнаудова – гл. асистент, д-р  

Весела Илиева Митковска - гл. асистент, д-р 

Ценка Иванова Радукова – гл. асистент, д-р  

           Надежда Димитрова Петрова – асистент  

 Мариана Иванова Мърхова–Косева – гл. асистент, д-р  

 Весела Славчева Янчева - гл. асистент, д-р   

15.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди списък с учебници и учебни пособия 

за включване в в издателският план на Университетско издателство «Паисий 

Хилендарски» за уч. 2018/2019.  

16.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие доклада на Комисията по качество към 

Биологически факултет за обобщените резултати и препоръки от проведената със 

завършилите през 2017 г. студенти Анкета 3.2. 

                                                     

                                    Секретар на БФ:                                             

                                                    Борислава Тодорова                    


