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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 09.10.2018 година  

(Протокол № 238) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра доц. д-р Теодора Стайкова 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 (Генетика – Обща и 
популационна генетика) към катедра „Биология на развитието“ на Биологическия 
факултет по обявения конкурс в ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра д-р Костадинка Тодорова 
Тодорова на академичната длъжност „главен асистент“ по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) към 
Филиал „Любен Калавелов“, гр.Кърджали по обявения конкурс в ДВ, бр.33 от 
17.04.2017 г. 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди индивидуален план за обучение на 
Людмил Добринов Тончев от специалност „Молекулярна биология“, редовно 
обучение с фак. № 1604381020 (слива 3 и 4 курс). 

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди възстановяване на редовната 
докторантура на Ина Димитрова Кирилова, считано от 01.11.2018 г. 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисии и дати за провеждане на 
изпити от индивидуалните планове на докторанти в катедра „Физиология на 
растенията и молекулярна биология“:  

 Изпит по дисциплината „PCR техники“ (ще се проведе на 26.10.2018 г. от 
9.00 часа) 
Комисия в състав: 
 Председател: проф. д-р Илия Димитров Денев 

            Членове: проф. д-р Галина Тенева Яхубян 
                             доц. д-р Мариана Христова Гозманова 
  

 Изпит по дисциплината „Молекулярна таксономия“ (ще се проведе на 
30.11.2018 г. от 9.00 часа) 
Комисия в състав: 
 Председател: проф. д-р Илия Димитров Денев 

            Членове: проф. д-р Галина Тенева Яхубян 
                             доц. д-р Мариана Христова Гозманова  
 

 Изпит по дисцилината „Молекулярна генетика“ (ще се проведе на 
26.10.2018 г. от 9.00 часа) 
Комисия в състав: 
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  Председател: доц.д-р Цанко Савов  Гечев 
   Членове: проф. д-р Илия Димитров Денев 
                            проф.д-р Галина Тенева Яхубян 
 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисии и дати за провеждане на 
изпити от индивидуалните планове на докторанти в катедра „Ботаника и 
МОБ“:   

 Изпит по дисциплината „Актуални проблеми в Методиката на обучението по 
биология“  (ще се проведе на 20.10.2018 г. от 9.00 часа) 
Комисия в състав: 

            Председател: доц. д-р Теодора Александрова Коларова  
            Членове: доц. д-р Маргарита Йорданова Панайотова 
  Проф. д-р Румен Димитров Младенов 
 

 Изпит по дисциплината „Фармацевтична ботаника“ (ще се проведе на 
10.11.2018 г. от 10.00 часа) 
Комисия в състав:  
Председател: проф. д-р Иванка Жечева Димитрова - Дюлгерова 
Членове: доц. д-р Иванка Иванова Тенева-Джамбазова 
       доц. д-р Анелия Веселинова Биволарска 

 

 Изпит по дисциплината „Лечебни растения“ (ще се проведе на 24.11.2018 г. 
от 10.00 часа) 
Комисия  в състав: 
Председател: проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова 
Членове: доц. д-р Иванка Иванова Тенева-Джамбазова 
       доц. д-р Анелия Веселинова Биволарска 
 

 Изпит по дисциплината „Методика за събиране и обработка на ботанически 
материали“ (ще се проведе на 15.12.2018 г. от 10.00 часа) 
Комисия в състав: 
Председател: доц. д-р Детелина Стоянова Белкинова 
Членове: доц. д-р Иванка Иванова Тенева-Джамбазова 
       доц. д-р Анелия Веселинова Биволарска 

 

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди промяна на темата на 
дисертационния труд на редовен докторант Даниела Георгиева Моллова – 
Дошкова, в област на висше образование: Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска 
програма Биохимия с научни ръководители проф.д-р Илия Илиев и доц.д-р Тонка 
Василева от „Изследване влиянието на структурно- функционалните свойства на 

глюкани и глюкоолигозахариди върху ензимната кинетика на гликозидхидролази от 

семейство GH70“ на „Изследване влиянието на структурно-функционалните 



3 

 

свойства на олигозахариди върху ензимната кинетика на микробиални  
гликозидхидролази, продуцирани от лактобацили, изолирани от микробиота на 
кърмачета“. 

 

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди хоноруване без заплащане на 
следните редовни докторанти към катедра „Биохимия и микробиология“: 
 

 Йордан Методиев Стефанов - 30 часа упражнения по дисциплината 
Микробиология със специалност Биология и английски език, III курс, 
редовно обучение 

 Маринела Красимирова Цанкова – 30 часа упражнения по дисциплината 
Микробиология със специалност Биология и английски език, III курс, 
редовно обучение 

 Катя Христова Николова – 30 часа упражнения по дисциплината 
Биоорганична химия със специалност Медицинска биология, I курс, редовно 
обучение 

 

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди хоноруване без заплащане на 
следните редовни докторанти и математик към катедра „Физиология на 
растенията и молекулярна биология“: 

 Мерием Реджеб Дургут – 30 часа упражнения по дисциплината 
Молекулярна биология с IV курс Биология и химия, 

 Галин Георгиев Господинов – 30 часа упражнения по дисциплината 
Молекулярна генетика с IV курс Екология и опазване на околната среда 

 Катерина Христова Такова - 20 часа упражнения по дисциплината 
Молекулярна биология с II курс Биоинформатика, редовно обучение 

 математик д-р Георги Иванов Минков – 30 часа упражнения по 
дисциплината Обектно-ориентирано програмиране с Биоинформатика III 
курс, редовно обучение 
 

10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Промяна на наименованито на „Комисията по етично и хуманно отношение 
при работа с опитни животни“ на “Етична комисия за научни изследвания 
в Биологически факултет“ в състав:  
Председател: доц. д-р Еленка Георгиева 
Членове: доц. д-р Атанас Арнаудов 
                 доц. д-р Христо Димитров 

      гл.ас. д-р Тихомир Въчев  
                 гл.ас. д-р Весела Янчева 
 

 Заплащане на сумата от 300 лв. за такса към БАБХ гр. София за 
подновяване на разрешително за работа с опитни животни от Vertebrata във 
Вивариума на Биологически факултет 
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11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди за нуждите на Филиал–Смолян за 
учебната 2018 /2019 г. хоноруване на: 

 магистър химик Венера Щинарова – 60 часа лабораторни упражнения 
по дисциплината Биоорганична химия, II сем. със специалност 
„Биология с екотуризъм“, I курс, редовно обучение; 

 гл.ас.д-р Петър Бояджиев – 63 упражнения по избираема дисциплина 
„Ентомология“ в VII сем.на специалност БЧПЗ, III курс, редовно 
обучение 

 

12.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри списък на подлежащите на 

атестиране хабилитирани и нехабилитирани преподаватели към декември 2018 г. 

от съответните катедри: 

 „Физиология на растенията и Молекулярна биология“  

 Цанко Савов Гечев – доцент, доктор 

 Румяна Павлова Вълкова – главен асистент, доктор 

Гергана Ганева Захманова – главен асистент, доктор 

„Биология на развитието“ 

 Теодора Петрова Попова – главен асистент, доктор 

 Пенка Лазарова Василева – главен асистент, доктор 

Иван Йорданов Стоянов – главен асистент, доктор 

„Ботаника и Методика на обучението по Биология“ 

 Златка Петкова Ваклева – главен асистент, доктор 

Гергана Иванова Станкова – асистент  

„Анатомия и физиология на човека“ 

 Даринка Каменова Бояджиева-Дойчинова – асистент 

„Биохимия и Микробиология“ 

 Иван Златков Илиев – гл.асистент, доктор 

„Екология и опазване на околната среда“  

Гана Минкова Гечева – доцент, доктор 

 

 

                      Секретар на Биологическия факултет: 

                                                                                          Борислава Тодорова 

 


