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Р Е Ш Е Н И Я 
на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 30.10.2018 година  
(Протокол № 239) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра гл.ас.д-р Ивелин Алдинов 
Моллов на академичната длъжност „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки (Екология и опазване на 
екосистемите) към катедра „Екология и опазване на околната среда“ на 
Биологическия факултет по обявения конкурс в ДВ, бр. 33 от 17.04.2018 г. 

 
2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет отхвърли предложението за даване на 
възможност студенти да се явяват на семестриални изпити от предходни 
години и поправят оценки, които са внесени в Главната книга. 

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

По дисциплината „Епигенетика“ на 16.11.2018 г. от 9.00 часа и комисия в 
състав:  

Председател: проф. Галина Тенева Яхубян 
                     Членове: проф. д-р Илия Димитров Денев  
                                      доц. д-р Марияна Христова Гозманова 
и по дисциплината „Молекулярна еволюция“ на 13.12.2018 г. от 9.00 часа пред 
комисия в състав : 

Председател: проф.д-р Галина Тенева Яхубян 
Членове: проф.д-р Илия Димитров Денев 

                   доц.д-р Марияна Христова Гозманова 

 
4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисии и дати за провеждане на 
изпити от индивидуалните планове на докторанти в катедра „Екология и 
опазване на околната среда“:  
По  дисциплината „Екология на екостистемите“ на 26.11.2018 г. от 10 часа пред 
комисия в състав:  

Председател:проф. д-р Илиана Георгиева Велчева 
Членове: доц.д-р Гана Минкова Гечева 
                 доц.дбн Дилян Георгиев Георгиев 

 
и по дисциплината „Консервационна екология“ на 26.11.2018 г. от 10 часа пред 
комисия в състав:  

Председател:проф. д-р Илиана Георгиева Велчева 
Членове: доц.д-р Гана Минкова Гечева 
                 доц.дбн Дилян Георгиев Георгиев 
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5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди промяна в индивидуалния план за 
обучение на Ивелин Здравков Аврамов, задочен докторант по област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
„Молекулярна биология“, като в четвъртата година от обучение отпада изпит 
по дисциплината „Английски език“.  
 
6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисии по допустимост във 
връзка с обявените конкурси за докторанти към Биологическия факултет. 
 
7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди структурата на Общото събрание 
на Биологическия факултет, дневен ред и дата за провеждането му-04.12.2018 
г.  
 
8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди хоноруването на докторант Мимия 
Рангелова Докова-Колданова, без заплащане, за извеждане на 10 часа 
семинари по дисциплината „Методика на обучението по биология“. 
 
9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди хоноруването на следните 
докторанти, без заплащане, за извеждане на упражнения през уч. 2018/2019 г. 

 Десислава Иванова Колчакова – общо 300 часа упражнения по 
дисциплините „Клетъчна биология“ и „Цитология“; 

 Борислав Петров Матеев – общо 90 ч.упражнения по дисциплината 
„Медицинска техника IVF“. 

 
10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: в срок до 30.11.2018 г. всеки 
преподавател да представи информация за публикации и цитирания за 2018 г. 
и автобиография в европейски формат с включени данни за научна, проектна 
и преподавателска дейност.  
 
11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за класиране на 
кандидатите по националната програма „Млади учени и постдокторанти“ в 
състав: 
Председател: доц.д-р Соня Костадинова Трифонова – Декан на БФ 
Членове: Проф.д-р Иванка Жечева Димитрова–Дюлгерова - зам.-декан по 
учебната дейност 
Проф.д-р Валентина Тодорова Тонева - ръководител катедра „Физиология на 
растенията и Молекулярна биология“ 
Проф.д-р Велизар Костадинов Гочев – ръководител катедра „Биохимия и 
Микробиология“ 
Проф.д-р Евгения Нешова Иванова - ръководител катедра „Биология на 
развитието“ 
Доц.д-р Христо Ангелов Димитров -  катедра “Зоология“ 
Доц.д-р Ивелин Алдинов Моллов - катедра „Екология и ООС“ 
Докторант Йордан Методиев Стефанов 
 
            Секретар на БФ:  Борислава Тодорова                 


