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

от заседанието, проведено на 12.07.2019 година  
(Протокол № 246) 

 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да 
утвърди нови учебни планове, в сила от уч.2019/2020 г. на следните докторски 
програми: Клетъчна биология, Генетика, Биохимия, Молекулярна биология, 
Микробиология, Физиология на животните и човека, Биоинформатика, 
Морфология, Зоология, Ботаника, Физиология на растенията, Екология и 
опазване на екосистемите, Методика на обучението по биология. 

2. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди: Учебни курсове по дисциплините 
от учебните планове на докторските програми и актуализирани конспекти за 
конкурсни изпити към съответните докторски програми.  

3. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди: Главни асистенти с ОНС „доктор“, 
от катедра Ботаника и МОБ, които да извеждат лекции през учебната 2019/2020 
г..  

4. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет реши: Гл.ас.д-р Пламен Стефанов Стоянов 
да бъде включен към ръководството на магистърски програми „Биология“ и 
„Медицинска биология“. 

5. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди хоноруването на: 

 Редовен докторант Бисер Сашков Станиславов за извеждане на 12 
часа упражнения през първи семестър на учебната 2019/2020 г. по 
дисциплината „Наркотици, здраве и общество“; 

 Редовен докторант Мариана Любенова Барзева за извеждането на 12 
часа упражнения през първи семестър на учебната 2019/2020 г. по 
дисциплината „Методика и техника на учебния експеримент по 
биология“; 

 Редовен докторант Гергана Иванова Станкова за извеждането на 30 
часа семинари през първи семестър на учебната 2019/2020 г. по 
дисциплината „Методика на обучението по биология“; 

 Редовен докторант Ивайло Кирилов Лалков за извеждането на 10 часа 
упражнения през първи семестър на учебната 2019/2020 г. по 
дисциплината “Хоспитиране и текуща педагогическа практика по 
биология“; 

 Редовен докторант Татяна Кирилова Цанкова за извеждане на 30 часа 
семинари през първи семестър на учебната 2019/2020 г. по 
дисциплината „Методика на обучението по биология“ със 
студентите от магистърска специалност „Учител по биология“, 

 Редовен докторант Цветелина Руменова Младенова за извеждане на 
упражнения по дисциплините „Фармацевтична ботаника“ - 135 часа и 
„Ботаника“ – 45 часа през първи семестър на учебната 2019/2020 г. 
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6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за провеждане на изпити 
по дисциплините „Екология на екосистемите“ на 13.09.2019 г. и 
„Консервационна екология“ на 11.10.2019 г., от индивидуалния план на 
редовен докторант Красимир Кирилов Христов.  

7. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди: Комисия за провеждане на изпит 
по дисциплината „High throughput техники в молекулярната биология“ на 
31.07.2019 г., от индивидуалния план на редовен докторант Димитър 
Серафимов Кирковски.  

8. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет реши: Прекъсва обучението по докторска 
програма „Молекулярна биология“ на Галин Георгиев Господинов за 6 месеца, 
считано от 01.09.2019 г. до 28.02.2020 г. 

9. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди:  
 Разкриване на процедура за публична защита на дисертационния труд на 

задочен докторант Мария Лъчезарова Янкова, в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
„Екология и опазване на екосистемите“, на тема „Екологично проучване на 
род Milnesium (Tardigrada: Eutardigrada ) в Пловдивското поле“, с научен 
ръководител доц. д.б.н Дилян Георгиев Георгиев; 

 Състав на научно жури; 

 План-сметка от 200 лв. (двеста лева) за издаване на автореферат; 

 Дата, час и място за публична защита: 09.10.2019 г. (сряда) от 11.00 часа в 
15 аудитория на Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

10. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди:  

 Разкриване на процедура за публична защита на дисертационния труд на 
Ина Димитрова Кирилова,  редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
„Молекулярна биология“, на тема: „Търсене на ключови гени, регулиращи 
ранните етапи на взаимодействие на растения - гостоприемници с 
паразитни растения от сем. Orobanchaceae (Воловодецови)”, с научен 
ръководител проф. д-р Илия Димитров Денев; 

 Състав на научно жури; 

 План-сметка от 200 лв. (двеста лева) за издаване на автореферат; 

 Дата, час и място за публична защита: 01.10.2019 г. (петък) от 10 ч. в 15 
аудитория на Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

11. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди:  

 Разкриване на процедура за публична защита на дисертационния труд на 
Даниела Георгиева Моллова–Дошкова, редовен докторант в област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
„Биохимия“, на тема „Изследване влиянието на 
структурнофункционалните свойства на олигозахариди върху ензимната 
кинетика на микробиални гликозидхидролази, продуцирани от лактобацили, 
изолирани от микробиота на кърмачета“ с научни ръководители проф. д-р 
Илия Илиев и доц. д-р Тонка Василева 
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 Състав на научно жури; 

  План-сметка от 200 лв. (двеста лева) за издаване на автореферат; 

 Дата, час и място на публичната защита: 15.10.2019 г., в зала Компас на ПУ 
„Паисий Хилендарски“. 

 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Зачислява Доника Петрова 
Гюзелева за редовен докторант в област на висше образование: 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, докторска програма Ботаника, към катедра „Ботаника и 
методика на обучението по биология“, с тема на дисертационния труд 
„Биологично и фитохимично проучване на растения от българската флора с 
потенциал за биотехнологично приложение“, с научни ръководители проф. д-
р Румен Димитров Младенов, катедра „Ботаника и МОБ“ и проф. д-р Велизар 
Костадинов Гочев катедра „Биохимия и микробиология“, Биологически 
факултет при ПУ „Паисий Хилендарски. 

13. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди: Индивидуален план за работа на 
редовен докторант Доника Петрова Гюзелева към катера „Ботаника и МОБ“ в 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически науки, докторска програма 
Ботаника. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Годишни отчети, атестационни 
оценки и становища от научните ръководители за работата на докторантите в 
Биологическия факултет.  

15. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди: Хонорува за учебната 2019/2020 
г. гл.ас.д-р Евелина Даскалова за извеждане на занятията по дисциплините 
„Молекулярна биология“ и „Физиология на растенията“ във филиала на ПУ в 
гр. Кърджали.   

16. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди хоноруването на: 

Доц. д-р Димитър Иванов Василев - за общо 120 ч., приравнени към 
упражнения, по дисциплината „Статистика в Биоинформатиката“ с III 
курс, специалност Биоинформатика . 

Д-р Здравка Петрова Иванова - за 30 ч. упражнения по дисциплината 
„Статистика в Биоинформатиката“ с III курс, специалност 
Биоинформатика.  

Д-р Георги Иванов Минков (без заплащане) - за общо 60 ч. упражнения по 
дисциплината „Бази данни“ с II курс, специалност Биоинформатика и 
„Обектно-ориентирано програмиране“ с III курс, специалност 
Биоинформатика.  

Докторант Димитър Серафимов Кирковски (без заплащане) - за 30 ч. 
упражнения по дисциплината „Въведение в Биоинформатиката“ с II курс, 
специалност Биоинформатика. 
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Докторант Катерина Христова Такова (без заплащане) - за 20 ч. упражнения 
по дисциплината Молекулярна биология с II курс, специалност 
Биоинформатика.  

Докторант Иван Венциславов Иванов (без заплащане) - за 30 ч. упражнения 
по дисциплината „Молекулярна генетика“ с III курс, специалност 
Биоинформатика.  

17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Хонорува проф.д.м.н. Стефан 
Костянев, МУ – Пловдив, с общ хорариум 150 часа, приравнени към 
упражнения, по дисциплината „Патологична физиология на човека“,  с III курс, 
специалност Медицинска биология. 

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Хонорува д-р Борислав Петров 
Матеев, с общ хорариум 150 часа, приравнени към упражнения, по 
дисциплината „Медицинска техника IVF“, с  IV курс, специалност Медицинска 
биология. 

19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разкриване на процедура за 
предварително обсъждане на дисертационния труд на гл.ас.д-р Тихомир 
Илиев Въчев за придобиване на научната степен „доктор на науките“ в област 
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; 
професионално направление 4.3 Биологически науки; научна специалност 
Молекулярна биология. 

20. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Обобщените резултати от 
проведената със студентите през 2018 г. Анкета 3.2. и препоръките, 
формулирани от Комисията по качеството на БФ.   

21. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Допълни критерии на 
Биологическия факултет за придобиване на академичните длъжности 
„гл.асистент“, „доцент“ и „професор“ и  Критерии за класиране на конкурси за 
академичните длъжности „гл.асистент“, „доцент“ и „професор“ в 
Биологическия факултет.  

22. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Информацията, касаеща БФ във 
връзка с подготовката на представително издание по случай 60-годищнината 
на ПУ да бъде изготвена по катедри и представена на проф. Илиев в срок до 
01.09.2019 г.   

23. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: План за издателската дейност на 
Биологическия факултет за учебната 2019/2020 г. 

24. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Доклад-самооценка за 
акредитация на професионално направление 1.3 Педагогика на обучение по 
..., ОКС „бакалавър“, специалности „Биология и химия“ и „Биология и 
английски език“ и ОКС „магистър“, специалност „Учител по биология“. 

25. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Доклад за изпълнение на 
препоръките на ПК по Педагогически науки на НАОА от предходната 
процедура за акредитация и от процедури за следакредитационно 
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наблюдение и контрол на професионално направление 1.3 Педагогика на 
обучението по ...в ПУ „П. Хилендарски“. 

26. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промяна в състава на Етичната 
комисия на БФ, както следва:  

 Председател - доц.д-р Детелина Белкинова, на мястото на проф. д-р 
Галина Яхубян; 

 Представител на катедра „Физиология на растенията и молекулярна 
биология“ - гл.ас. д-р Евелина Даскалова 

 

 

Секретар на Биологическия факултет:                  

                                                     Борислава Тодорова                                           

 

 


