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

от заседанието, проведено на 04.12.2018 година  
(Протокол № 240) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Заявка за докторанти за уч.2019/2020 
г. 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за проверка на писмените 
работи на кандидат-студентския изпит по Биология.  

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за изготвяне на изпитните 
варианти за кандидат-студентския изпит по Биология.  

4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за организиране и 
провеждане  на кандидат-студентската кампания за учебната 2019/2020 година. 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за подготовка на 
съзтезанието по биология за ученици „Пътешествие в биологията“. 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Състезанието за ученици  „Пътешествие в Биологията“ да се състои на 

23.03.2019 г. (събота); 

 Оценките от първия  кръг на състезанието да се признават за 

кандидатстване за обучение в Биологически факултет през учебната 

2019/2020 г. и 2020/2021 г. 

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Предварителният кандидатстудентски 
изпит по Биология да се проведе на 07.04.2019 г.(неделя)   

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: „Дни на отворените врати“ в 
Биологическия факултет да се проведат на 27 и 28.03.2019 г.   

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Провеждане на допълнителна сесия 
за Държавен изпит на студенти от всички специалности на ОКС „бакалавър“, 
семестриално завършили през 2018 и предходни години на 07.02.2019 г. и  състав 
на изпитната комисия.  

10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дата за провеждането на 
Церемонията по връчването на дипломи в Биологическия факулт– 13.04.2019 г. от 
10.30 ч. 

11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисии и дати за провеждане на 
конкурсни изпити по специалността за докторанти.   

12.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за провеждане на 
изпит по дисциплината „Екология на урбанизирани екосистеми“ от индивидуалния 
план за обучение на редовен докторант Богдан Николов Николов. 

13.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за провеждане на 
изпит по дисциплината „Микробна физиология“ от индивидуалния план за обучение 
на редовен  докторант Радка Йорданова Атанасова. 
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14.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за провеждане на 
изпит по дисциплината „Практически умения в микробиологията“ от индивидуалния 
план за обучение на редовен  докторант Радка Йорданова Атанасова. 

15.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промяна в темата на 
дисертационния труд на Анелия Славчева Павлова, редовен докторант в област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3 Биологически науки, докторска програма “Зоология“. 

16.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Състав на научно жури за защита 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“; 

 Дата за провеждане на заключителното заседание - 28.02.2019 г. от 11 часа 

в 15 аудитория, ул. „Т. Самодумов“ № 2, Биологически факултет. 

 План-сметка в размер на 200 лв. за отпечатване на автореферат на 

дисертационния труд на Добромир Добрев 

17.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Състав на научно жури за защита на дисертационния труд 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“; 

 Дата за провеждане на заключителното заседание - 28.02.2019 г. от 13 часа 

в 15 аудитория, ул. „Т. Самодумов“ № 2, Биологически факултет. 

 План-сметка в размер на 200 лв. за отпечатване на автореферат на 

дисертационния труд на Владимир Добрев 

18.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за изготвяне на доклад-
самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.3 
Биологически науки. 

19.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за изготвяне на доклад-
самооценка за програмна акредитация на професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по .... 

20.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Списък на пътуващите 
преподаватели от БФ, на които ще се изплащат пътни през 2019 г. 

21.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за разпределяне на 
средствата във връзка с Постановление № 90 на МС, между 
действащите  докторанти на БФ. 



3 

 

22.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Хоноруване на редовен докторант 
Александър Христов Александров за извеждане на 50 часа упражнения по 
дисциплината „Биохимия“ от учебния план на специалност Биология, II курс, 
задочно обучение. 

23.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Актуализация в състава на 
Редакционната колегия и Техническия борд на списание JBB. 

24.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Попълване на състава на Комисията 
по качество на БФ със студентката Ясмина Пламенова Иванова,  II курс, 
специалност Биология. 

25.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие, че препоръка 1 от вътрешния одит на 
учебната документация в БФ е изпълнена, а препоръка 2 се изпълнява.  

26. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Отчет, становище от научните  
ръководители и атестационна оценка „отличен 6“ за работата през втората 
година от обучението на Мерием Реджеб Дургут, редовен докторант по област 
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
„Молекулярна биология“. 
 

 

 

               Секретар на БФ:                                             

                                     Борислава Тодорова                              


