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

от заседанието, проведено на 29.01.2019 година  
(Протокол № 241) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Заявка за прием на студенти по 

специалности през уч. 2019/2020 г. за Биологическия факултет. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да бъдат зачислени следните лица 
като редовни докторанти към Биологическия факултет:  

 Цветелина Георгиева Андонова -  редовен докторант в област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.3. Биологически науки, докторска 
програма Ботаника,  с тема на дисертационния труд “Фитохимични и 
биологични проучвания на някои инвазивни растения в България с 
възможности за фармацевтично приложение“.   
Научни ръководители: Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова- 
Дюлгерова и доц. д-р Илия Желев Славов - МУ–Варна. 

    

 Виолета Христова Мараджиева - редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.3. Биологически науки, докторска 
програма Ботаника,  с тема на дисертационния труд „Биологични и 
фитохимични  проучвания на някои  рудерални лечебни растения от 
флората на България“ 
Научни ръководители: Проф. д-р Румен Димитров Младенов и  
проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова. 

 

 Ирина Кирилова Михова-Нанкова – редовен докторант в област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.3. Биологически науки, докторска 
програма Ботаника, с тема на дисертационния труд „Ботаниката в 
обучението по Човекът и природата и Биология и здравно 
образование в училище“ 
Научни ръководители: Проф. д-р Румен Димитров Младенов и  
доц. д-р Маргарита Йорданова Панайотова.  

 

 Ивайло Кирилов Лалков – редовен докторант в област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление  1.3. 
Методика на обучението по…, докторска програма Методика на 
обучението по Биология с тема на дисертационният труд 
„Разбиранията за същността на науката и неформалните разсъждения 
по социално - научни проблеми в обучението по биология 9. – 10. кл.“ 
Научен ръководител: Доц. д-р Теодора Александрова Коларова.  
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 Никол Славева Хаджиева – редовен докторант в 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  
„Роля на микро РНК в отговора на български сортове пипер във 
вироидна инфекция“  
Научен ръководител: Доц. д-р Марияна Христова Гозманова. 

 

 Илияна Илиева Илиева – редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.3. Биологически науки, докторска 
програма Генетика, с тема на дисертационния труд “Проучване на 
токсичния потенциал на агрохимикали, използвани в земеделието и 
пчеларството“  
Научен ръководител: Проф.д.б.н. Евгения Нешова Иванова 

 

 Сибел Джевдет Азиз - редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.3. Биологически науки, докторска 
програма Генетика, с тема на дисертационния труд „Изследване на 
генетичната изменчивост при представители на зеленчукови култури 
чрез молекулярни маркери “ 
Научни ръководители: Проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова и  
проф. д-р Нася Борисова Томлекова – ИЗК „Марица“ 

 

 Красимир Христов Киров - 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 с тема на 
дисертационният труд „Екологично проучване на прилепите 
(Mammalia: Chiroptera) в горски местообитания в Североизточна 
България“ 
Научни ръководители: Доц.д.б.н.  Дилян Георгиев Георгиев и   
доц.д-р Ивелин Алдинов Моллов.  

 

 Светлозара Боянова Казанджиева - редовен докторант в област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.3. Биологически науки, докторска 
програма Зоология, с тема на дисертационния труд „Изследване на 
семейства Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, 
Lygistorrhinidae и Mycetophilidae (Diptera) в Югоизточна Азия“ 
Научен ръководител: Проф.д.б.н. Димитър Николаев Бечев 

 

 Лена Руменова Илиева - редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление  4.3. Биологически науки, докторска 
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програма Микробиология, с тема на дисертационния труд 
“Антибиотична  резистентност и вирулентни фактори на пиогенни 
коки“ 
Научен ръководител: Доц. д-р Соня Костадинова Трифонова 
 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Провеждане на изпит по 
дисциплината „Флуорисцентна микроскопия“ на задочен докторант Елиза 
Владимирова Котева на 22.02.2019 г. в Биологическия факултет и комисия в 
състав: 

Председател: доц. д-р Анелия Михайлова  Стоянова 
Членове: доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова 
                 доц. д-р Христо Ангелов Димитров 
 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да бъде преобявено незаетото 
докторантско място за учебната 2018/2019, по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3. Биологически науки, докторска програма Ботаника, редовна 
докторантура. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да бъде отчислен с право на защита 
задочен докторант Ивелин Здравков Аврамов Аврамов с научен ръководител 
доц. д-р Веселин Петров Баев и тема на дисертационния труд 
„Биоинформатичен анализ на транскриптомни данни от някои висши 
растения“, считано от 01.01.2019 г.  

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да бъде отчислен с право на защита 
считано от 01.03.2019 г. редовен докторант Данаил Савов Минчев с научни 
ръководители: доц.д.с.н. Самир Изетов Наимов и гл.ас.д-р Тихомир Илиев 
Въчев и тема на дисертационния труд „Сравнителен експресионен  анализ на 
човешки ендогенни ретровирусни елементи при деца с разстройство от 
аутистичния спектър и специфично езиково нарушение“. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага предвидената сума за Факултета 
в размер на 20 000 лева да се разпредели пропорционално между всички 
преподаватели в зависимост от техния принос в научно-изследователската 
дейност.  

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Хонорува за извеждане на занятия 

през II сем.на уч.2018/2019 г. следните преподаватели и докторанти: 

 

 Доц.д-р Димитър Иванов Василев  - 30 часа лекции (60 часа приведени 
към упражнения) по дисциплината „Статистика в биоинформатиката“ със 
специалност Биоинформатика III к., редовно обучение; 30 часа лекции (60 
часа приведени към упражнения) по дисциплината „Бази данни“ със 
специалност Биоинформатика II и  IIIк., слят поток, редовно обучение. Общо 
120 часа, като упражнения. 
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 Д-р Здравка Петрова Иванова - 30 часа упражнения по дисциплината 
„Статистика в биоинформатиката“ със специалност Биоинформатика III к., 
редовно обучение.   

 Докторант Мария Николова Николова-Милова - 10 часа упражнения по 
дисциплината „Молекулярна биология“ със специалност Биология, задочно 
обучение III к. Часовете са от индивидуалния план на проф. д-р Галина 
Яхубян и са включени в индивидуалния план за работа на докторанта (без 
заплащане).  

 Докторант Димитър Серафимов Кирковски  - 30 часа упражнения по 
дисциплината „Въведение в биоинформатиката“ със специалност 
Биоинформатика II к., редовно обучение. Часовете са от индивидуалния 
план на доц. д-р Веселин Баев и са включени в индивидуалния план за 
работа на докторанта (без заплащане).  

 Д-р Георги Иванов Минков – 30 часа упражнения по дисциплината „Бази 
данни“ със специалност Биоинформатика III к., редовно обучение.  

 Докторант Венелин Христов Петков - 50 часа теренни упражнения по 
дисциплината „Систематика на растенията“ със студенти от специалност 
Биология, II к., редовно обучение. Часовете са от индивидуалния план на 
гл.ас.д-р Ценка Радукова и са включени в индивидуалния план за работа на 
докторанта (без заплащане). 

 Докторант Цветелина Руменова Младенова - 30 часа упражнения по 
дисциплината „Ботаника“ със студенти от специалност Учител по човека и 
природата, I к., редовно обучение и 50 часа теренни упражнения по 
дисциплината „Ботаника“ със студенти от специалност Молекулярна 
биология, I к., редовно обучение. Часовете са от индивидуалния план на 
гл.ас.д-р Красимир Тодоров и са включени в индивидуалния план за работа 
на докторанта (без заплащане). Общо 80 часа.  

 Докторант Славка Николаева Илиева - 8 часа упражнения по 
дисциплината „Здравно образование“ със студентите от специалност 
Биология и химия, IVкурс, редовно обучение. Часовете са от индивидуалния 
план на доц.д-р Маргарита Панайотова и са включени в индивидуалния 
план за работа на докторанта (без заплащане).  

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Гл.ас.д-р Весела Илиева Митковска 
да изведе лекционен курс по Зоология с специалност Приложна и 
индустриална екология  и Учител по „Човек и природа“  за учебната 
2018/2019 г. 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие Становище във връзка с 
публикувания Проект за изменение на Закон за биологичното разнообразие.  

 

 

Протоколчик: 
 
                        (Борислава Тодорова) 


