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

от заседанието, проведено на 28.02.2019 година  
(Протокол № 242) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Налага наказание „лишаване от едно 
явяване на държавен изпит“ на следните студенти за доказан опит за 
преписване на държавния изпит, проведен на 07.02.2019:    

 Златина Веселинова Чакмакова – специалност Биология, задочно обучение, 
фак.№ 1004082020 

 Йорданка Христова – специалност Биология и физика, фак. № 1004621018  
 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Актуализирани учебни програми 
по дисциплината „Здравно възпитание чрез обучението по природни науки“, 
извеждана в магистърска програма „Учител по химия“ в Химическия 
факултет и дисциплината „Наркотици, здраве и общество“, факултативна за 
магистърска програма „Учител по физика“ във Физико-технологичния 
факултет.  
 
3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Индивидуални планове за работа 
на докторантите, зачислени на ФС на 29.01.2019 г., както следва: 

 Индивидуален план за работа на Никол Славева Сивева, зачислена със 
Заповед № Р33-600/05.02.2019 г. в редовна докторантура към катедра 
„Физиология на растенията и Молекулярна биология“ по 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, - катедра „Физиология на растенията и 
Молекулярна биология“, Биологически факултет при ПУ „Паисий 
Хилендарски“; 

 Индивидуален план за работа на Илияна Илиева Илиева, зачислена със 
Заповед № 595/05.02.2019 г. в редовна докторантура към катедра „Биология 
на развитието“ по 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“, с научен ръководител: проф.д.б.н. Евгения 
Нешова Иванова, катедра „Биология на развитието“, Биологически факултет 
при ПУ „Паисий Хилендарски“; 

 Индивидуален план за работа на Сибел Джевдет Азиз, зачислена със 
Заповед Р33-596/05.02.2019 г. в редовна докторантура към катедра „Биология 
на развитието“ по 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 
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култури чрез молекулярни маркери“, научни ръководители: проф. д-р 
Теодора Атанасова Стайкова, катедра „Биология на развитието“, 
Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ и проф. д-р Нася 
Борисова Томлекова - ИЗК „Марица“; 

 Индивидуален план за работа на Виолета Христова Мараджиева, зачислена 
със Заповед Р 33-593/05.02.2019 г. в редовна докторантура към катедра 
„Ботаника и Методика на обучението по Биология“ по 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 българската флора“, научни ръководители: 
проф.д-р Румен Димитров Младенов, катедра „Ботаника и МОБ“, 
Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ и проф. д-р Иванка 
Жечева Димитрова-Дюлгерова катедра „Ботаника и МОБ“, Биологически 
факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“; 

 Индивидуален план за работа на Цветелина Георгиева Андонова, зачислена 
със Заповед Р 33-592/05.02.2029 г. в редовна докторантура към катедра 
„Ботаника и Методика на обучението по Биология“ по 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, катедра „Ботаника и МОБ“, Биологически факултет при ПУ 
„Паисий Хилендарски“ и доц. д-р Илия Желев Славов, МУ „Проф. д-р 
Параскев Стоянов“- Варна; 

 Индивидуален план за работа на Ирина Кирилова Михова-Нанкова, 
зачислена със Заповед Р 33-594/05.02.2029 г. в редовна докторантура към 
катедра „Ботаника и Методика на обучението по Биология“ по 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, катедра „Ботаника и 
МОБ“, Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ и доц. д-р 
Маргарита Йорданова Панайотова, катедра „Ботаника и МОБ“, Биологически 
факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“; 

 Индивидуален план за работа на Ивайло Кирилов Лалков, зачислен със 
Заповед Р 33-601/05.02.2019 г. в редовна докторантура към катедра 
„Ботаника и Методика на обучението по Биология“ по област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по….докторска програма Методика на обучението 
по Биология, с тема на дисертационния труд: „Разбиранията за същността на 
науката и неформалните разсъждения по социално-научни проблеми в 
обучението по биология 9. - 10. клас“, научен ръководител: доц. д-р Теодора 
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Александрова Коларова, катедра „Ботаника и МОБ“, Биологически факултет 
при ПУ „Паисий Хилендарски“; 

 Индивидуален план за работа на Светлозара Боянова Казанджиева, 
зачислена със Заповед Р 33-597/05.02.2019 г. в редовна докторантура към 
катедра „Зоология“ по 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, катедра 
Зоология, Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“; 

 Индивидуален план за работа на Красимир Христов Киров, зачислен със 
Заповед Р 33-599/05.02.2019 г. в редовна докторантура към катедра“Екология 
и опазване на околната среда“ по 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 дисертационния труд: „Екологично проучване на 
прилепите (Mammalia: Chiroptera) в горски местообитания в Североизточна 
България“, научни ръководители: доц. д.б.н. Дилян Георгиев Георгиев, 
катедра „Екология и ООС“, Биологически факултет при ПУ „Паисий 
Хилендарски“ и доц. д-р Ивелин Алдинов Моллов, катедра „Екология и ООС, 
Биологически факултет при ПУ “Паисий Хилендарски“; 

 Индивидуален план за работа на Лена Руменова Илиева, зачислена със 
Заповед Р 33-598/05.02.2029 г. в редовна докторантура 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, с тема на 
дисертационния труд „Антибиотична резистентност и вирулентни фактори на 
пиогенни коки“, научен ръководител: доц. д-р Соня Костадинова Трифонова, 
катедра „Биохимия и Микробиология, Биологически факултет при ПУ „Паисий 
Хилендарски“; 

  Индивидуален план за работа на Илиас Глоговитис, докторант в 
самостоятелна форма на обучение към катедра „Физиология на растенията и 
Молекулярна биология“ по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 
науки, докторска програма Биоинформатика, с тема на дисертационният 
труд: „Разработване на специализиран Galaxy-базиран софтуер за анализ на 
човешки микроРНК и техни изоформи от данни за масово-паралелно 
секвениране“, научни ръководители: доц. д-р Веселин Петров Баев, катедра 
„Физиология на растенията и Молекулярна биология“, Биологически факултет 
при ПУ „Паисий Хилендарски“ и доц.д-р Галина Тенева Яхубян, катедра 
„Физиология на растенията и Молекулярна биология“, Биологически факултет 
при ПУ „Паисий Хилендарски“; 
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4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Годишни отчети, атестационни оценки 
и становища от научните ръководители за работата на докторантите в 
Биологическия факултет както следва:  

 Отчет, становище от научните ръководители и положителна оценка за 
работата през третата година от обучението на Даниела Георгиева 
Моллова-Дошкова, редовен докторант по област на висше образование, 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Биохимия в катедра „Биохимия 
и микробиология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка за 
работата през третата година от обучението на Йордан Методиев 
Стефанов, редовен докторант по област на висше образование, 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Микробиология в катедра 
„Биохимия и микробиология“; 

 Отчет, становище от научните ръководители и положителна оценка за 
работата през третата година от обучението на Маринела Красимирова 
Цанкова, редовен докторант по област на висше образование, 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма Микробиология в катедра 
„Биохимия и микробиология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка за 
работата през третата година от обучението на Катя Христова Николова, 
редовен докторант по област на висше образование, 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 
науки, докторска програма Биохимия в катедра „Биохимия и микробиология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и положителна оценка за 
работата през третата година от обучението на Александър Христов 
Александров, редовен докторант по област на висше образование, 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Биохимия в катедра „Биохимия 
и микробиология“; 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 
работата през третата година от обучението на Данаил Савов Минчев, 
редовен докторант по област на висше образование, 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 
науки, докторска програма Молекулярна биология в катедра „Физиология на 
растенията и молекулярна биология“. 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 
работата през третата година от обучението на Борислава Атанасова 
Тодорова, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма Екология и опазване на 
екосистемите в катедра „Екология и ООС“; 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 
работата през третата година от обучението на Волен Станиславов 
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Аркумарев, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма Екология и опазване на 
екосистемите в катедра „Екология и ООС“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за работата 
през втората година от обучението на Атанас Михайлов Миков, редовен 
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, 
докторска програма Екология и опазване на екосистемите в катедра 
„Екология и ООС“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за работата 
през втората година от обучението на Радослава Стоянова Стоянова, 

редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 
науки, докторска програма Морфология в катедра „Биология на развитието“; 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 
работата през втората година от обучението на Десислава Иванова 
Колчакова, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма Клетъчна биология в катедра 
„Биология на развитието“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за работата 
през втората година от обучението на Гергана Иванова Станкова, редовен 
докторант по област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Методика на обучението по биология, 
докторска програма Методика на обучението по биология в катедра 
„Ботаника и методика па обучението по биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за работата 
през втората година от обучението на Татяна Кирилова Цанкова, редовен 
докторант по област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Методика на обучението по биология, 
докторска програма Методика на обучението по биология в катедра 
„Ботаника и методика па обучението по биология“; 

 Отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за 
работата през четвъртата година от обучението от обучението на Елиза 
Владимирова Котева, задочен докторант по област на висше образование, 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Зоология в катедра „Зоология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична оценка за работата 
през четвъртата година от обучението на Мария Лъчезарова Янкова, 

задочен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 
науки, докторска програма Екология и опазване на екосистемите в катедра 
„Екология и ООС“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през третата година от обучението на Ина Димитрова 
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Кирилова, редовен докторант по област на висше образование, 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма Молекулярна биология в катедра 
„Физиология на растенията и молекулярна биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през третата година от обучението на Анелия Славчева 
Павлова, редовен докторант по по област на висше образование, 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Зоология в катедра „Зоология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през първата година от обучението на Венелин Христов 
Петков, редовен докторант по област на висше образование, 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма Ботаника в катедра „Ботаника и 
методика па обучението по биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през първата година от обучението на Цветелина 
Руменова Младенова, редовен докторант по област на висше образование, 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Ботаника в катедра „Ботаника и 
методика па обучението по биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през първата година от обучението на Славка Николаева 
Илиева, редовен докторант по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Методика на 
обучението по биология, докторска програма Методика на обучението по 
биология в катедра „Ботаника и методика па обучението по биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през първата година от обучението на Богдан Николов 
Николов, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма Екология и опазване на 
екосистемите в катедра „Екология и ООС“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през първата година от обучението на Катерина 
Христова Такова редовен докторант по област на висше образование, 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Физиология на растенията в 
катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през първата година от обучението Мария Николова 
Николова- Милова, редовен докторант по област на висше образование, 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Молекулярна биология в 
катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“; 
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 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през първата година от обучението Даринка Каменова 
Бояджиева- Дойчинова редовен докторант по област на висше образование, 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Молекулярна биология в 
катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през първата година от обучението Димитър 
Серафимов Кирковски, редовен докторант по област на висше 
образование, 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Молекулярна биология в катедра „Физиология на растенията и молекулярна 
биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и отлична атестационна 
оценка за работата през първата година от обучението Иван Венциславов 
Иванов, редовен докторант по област на висше образование, 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма Молекулярна биология в катедра 
„Физиология на растенията и молекулярна биология“; 

 
5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Едногодишен отчет за работа на редовен докторант Галин Георгиев 
Господинов, по област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки и 
област на висше образование, докторска програма Молекулярна биология ; 

 Промяна в темата на дисертационни труд от „Проучване на механизмите на 
взаимодействията в ризосферата между растения гостоприемници, 
микробиота и коренови паразитни растения“ на: „Молекулярно-таксономично 
проучване на род Aneura( Marchantiophyta) в България“ с научен ръководител 
проф. д-р Илия Димитров Денев; 

 Индивидуален план за работа на докторанта по област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3. Биологически науки и област на висше образование, докторска програма 
Молекулярна биология в катедра „Физиология на растенията и молекулярна 
биология“; 

 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: прекратява по здравословни причини 
редовната докторантура на Ивайла Людмилова Климентова, редовен 
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 
докторска програма Зоология, считано от 01.03.2019 г. 

 
7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Факултативната дисциплина 
„Английски език“ да се замени с факултативната дисциплина “Комуникативни 
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и презентационни умения“ в индивидуалния план за работа на Гергана 
Иванова Станкова, редовен докторант по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Методика на 
обучението по биология, докторска програма Методика на обучението по 
биология в катедра „Ботаника и МОБ“. 
 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Провеждане на изпит по 
дисциплината „Молекулярни методи във физиология на растенията“ от 
индивидуалния план за обучение на редовен докторант Катерина Христова 
Такова, докторска програма „Физиология на растенията“, на 08.03.2019 г. пред 
комисия в състав:  
Председател: проф. д-р Валентина Тодорова Тонева  
Членове:         проф. д-р Галина Тенева Яхубян 
        доц. д-р Марияна Христова Гозманова 
 
9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научния ръководител и отлична 
атестационна оценка за работата на Ина Димитрова Кирилова, редовен 
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки и 
област на висше образование, докторска програма Молекулярна биология в 
катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“; 

 Отчислява с право на защита ,считано от 01.03.2019 г. Ина Димитрова 
Кирилова, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки и област на висше образование, докторска програма 
Молекулярна биология в катедра „Физиология на растенията и молекулярна 
биология“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Ина Димитрова Кирилова, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки и област на висше 
образование, докторска програма Молекулярна биология в катедра 
„Физиология на растенията и молекулярна биология“. 

 
10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научния ръководител и отлична 
атестационна оценка за работата на Анелия Славчева Павлова, редовен 
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки и 
област на висше образование, докторска програма Зоология в катедра 
„Зоология“; 

 Отчислява с право на защита, считано от 01.03.2019 г., редовен докторант 
Анелия Славчева Павлова по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 



9 

 

Биологически науки и област на висше образование, докторска програма 
Зоология в катедра „Зоология“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Анелия Славчева Павлова, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки и област на висше 
образование, докторска програма Зоология в катедра „Зоология“. 

 
11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Елиза Владимирова Котева, задочен 
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки и 
област на висше образование, докторска програма Зоология в катедра 
„Зоология“; 

 Отчислява с право на защита, считано от 01.03.2019 г., задочен докторант 
Елиза Владимирова Котева, по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки и област на висше образование, докторска програма 
Зоология в катедра „Зоология“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Елиза Владимирова Котева, задочен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки и област на висше 
образование, докторска програма Зоология в катедра „Зоология“. 

 
12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Борислава Атанасова Тодорова, 
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 в катедра 
Екология и опазване на околната среда; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2019 г. Борислава Атанасова 
Тодорова, 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 в катедра Екология и опазване на околната среда; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Борислава Атанасова Тодорова, 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 в катедра Екология и опазване на околната среда. 

 
13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  
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 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Волен Станиславов Аркумарев, 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 в катедра Екология 
и опазване на околната среда; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2019 г. Волен Станиславов 
Аркумарев, 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 в катедра Екология и опазване на околната среда; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Волен Станиславов Аркумарев, 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 в катедра Екология и опазване на околната среда. 

 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Мария Лъчезарова Янкова, 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 в катедра Екология 
и опазване на околната среда; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2019 г. Мария Лъчезарова 
Янкова, 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 в катедра Екология и опазване на околната среда; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Мария Лъчезарова Янкова, 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 в катедра Екология и опазване на околната среда. 

 
15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Йордан Методиев Стефанов, редовен 
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 
докторска програма Микробиология, в катедра „Биохимия и Микробиология“; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2019 г. Йордан Методиев 
Стефанов, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, докторска програма Микробиология, в катедра 
„Биохимия и Микробиология“; 
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 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Йордан Методиев Стефанов, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
Микробиология, в катедра „Биохимия и Микробиология“. 

 
16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Маринела Красимирова Цанкова, 
редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 
науки, докторска програма Микробиология, в катедра „Биохимия и 
Микробиология“; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2019 г. Маринела 
Красимирова Цанкова, редовен докторант по област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3. Биологически науки, докторска програма Микробиология, в 
катедра „Биохимия и Микробиология“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Маринела Красимирова Цанкова, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
Микробиология, в катедра „Биохимия и Микробиология“. 

 
17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Александър Христов Александров 
редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 
науки, докторска програма Биохимия, в катедра „Биохимия и 
Микробиология“; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2019 г. Александър Христов 
Александров, редовен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3. Биологически науки, докторска програма Биохимия, в катедра 
„Биохимия и Микробиология“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Александър Христов Александров, редовен докторант по област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
Биохимия, в катедра „Биохимия и Микробиология“. 

 
18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Катя Христова Николова редовен 
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докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 
докторска програма Биохимия, в катедра „Биохимия и Микробиология“; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2019 г. Катя Христова 
Николова, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, докторска програма Биохимия, в катедра „Биохимия и 
Микробиология“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Катя Христова Николова, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
Биохимия, в катедра „Биохимия и Микробиология“. 

 
19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Даниела Георгиева Моллова- Дошкова 
редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 
науки, докторска програма Биохимия, в катедра „Биохимия и 
Микробиология“; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2019 г. Даниела Георгиева 
Моллова-Дошкова, редовен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3. Биологически науки, докторска програма Биохимия, в катедра 
„Биохимия и Микробиология“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Даниела Георгиева Моллова- Дошкова, редовен докторант по област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
Биохимия, в катедра „Биохимия и Микробиология“. 

 
20. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Да се разкрие процедура за публична защита на дисертацията на Спас 
Димитров Джоглов, на 10.05.2019 г. от 14.00 часа в 15 аудитория на 
Биологически факултет на ПУ“Паисий Хилендарски“; 

 Научно жури в състав : 
Външни членове на научното жури: 

1. Проф. д.с.н. Лилян Крумов Сотиров - Тракийски университет, Стара 
Загора, област на висше образование: 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 
научна специалност Генетика; 

2. Проф. д.б.н. Мима Иванова Николова – пенсионер, Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 
4.Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Антропология; 
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3. Доц. д-р Иванка Велева Стоянова-Велева - Технически университет , 
Габрово, област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 
научна специалност Хигиена и екология; 

 
Вътрешни членове на научното жури: 
4. Проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова - Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4.Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, научна специалност Генетика; 

5. Проф. д.б.н. Евгения Нешова Иванова - Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, научна специалност Генетика; 

 
Резервен външен член на научното жури:  

Доц. д-р Грозданка Тодорова Вълкова, дм – пенсионер, Медицински 
университет, Пловдив, област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, Медицинска 
Генетика 

 
Резервен вътрешен член на научното жури:  

Доц. д-р Еленка Стоилова Георгиева - Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, област на висше образование 4.Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, научна специалност Морфология. 

 План-сметка от 200.00 (двеста) лева за издаване на автореферат. 
 
21. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да бъдат хонорувани през втори 
семестър на учебната 2018/2019 г.: 

 редовен докторант Мариана Любенова Барзева - за 8 часа упражнения г. по 
дисциплината „МТУЕБ“ – 4 часа със студенти от специалност Биология и 
химия, 3 курс, и 4 часа със специалност Биология и английски език, 3 курс;  

 редовен докторант Бисер Сашов Станиславов - за 8 часа упражнения по 
дисциплината „МТУЕБ“ със студенти от специалност Биология и химия, 3 
курс, редовно обучение от норматива на гл.ас.д-р Златка Ваклева. 

 
22. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Приема предложението за 
сътрудничество на ПГ "Иван С. Аксаков", гр. Пазарджик.  

 
Протоколчик: 
 
                        (Борислава Тодорова) 


