
1 

 

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

от заседанието, проведено на 15.10.2019 година  
(Протокол № 247) 

 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: Обявяване на конкурс за заемане на 
академична длъжност „главен асистент“ по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, Зоология (Зоология на безгръбначните), със срок 2 (два) 
месеца от обявяването в Държавен вестник. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Отлага обявяването на конкурс за 
главен асистент по Биоинформатика към катедра „Физиология на растенията 
и молекулярна биология“. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Наказва студентката Десислава 
Иванова Колева, специалност Молекулярна биология, фак. № 1504381034  с 
лишаване от едно явяване на Държавен изпит. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Прилагането на Правилата за 
организация на учебния процес през учебната 2019/2020 г., т.22 в частта 
Аудиторна заетост, за випуск 2019/2020 г., специалност „Биология с 
екотуризъм“ на Филиал-Смолян. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дати и комисия за провеждане на 
държавен изпит в магистърска програма „Антропология“. 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дати и комисии за провеждането 
на изпити от индивидуалните планове на докторанти. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри прекъсване на редовната 
докторантура на Димитър Серафимов Кирковски за 4 (четири) месеца, считано 
от 01.11.2019, поради специализация в чужбина. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри прекъсване на редовната 
докторантура на Мерием Реджеб Дургуд за 3 (три) месеца, по семейни 
причини, считано от 01.11.2019 г.  

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие документи във връзка с програмната 
акредитация на докторска програма „Биохимия“ в професионално 
направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика:  

 Доклад-самооценка, по утвърдените от НАОА критерии, за програмна 
акредитация на докторска програма „Биохимия“ от професионално 
направление 4.3 Биологически науки. 

 Доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна 
акредитация за ОНС „Доктор“ по докторска програма „Биохимия“. 
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10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие документи във връзка с програмната 
акредитация на докторска програма „Генетика“ в професионално 
направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика:  

 Доклад-самооценка, по утвърдените от НАОА критерии, за програмна 
акредитация на докторска програма „Генетика“ от професионално 
направление 4.3 Биологически науки. 

 Доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна 
акредитация за ОНС „Доктор“ по докторска програма „Генетика“. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие документи във връзка с програмната 
акредитация на докторска програма „Клетъчна биология“ в професионално 
направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика:  

 Доклад-самооценка, по утвърдените от НАОА критерии, за програмна 
акредитация на докторска програма „Клетъчна биология“ от 
професионално направление 4.3 Биологически науки. 

 Доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна 
акредитация за ОНС „Доктор“ по докторска програма „Клетъчна 
биология“. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие документи във връзка с програмната 
акредитация на докторска програма „Микробиология“ в професионално 
направление 4.3 Биологически науки, област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика:  

 Доклад-самооценка, по утвърдените от НАОА критерии, за програмна 
акредитация на докторска програма „Микробиология“ от 
професионално направление 4.3 Биологически науки. 

 Доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна 
акредитация за ОНС „Доктор“ по докторска 
програма „Микробиология“. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие документи във връзка с програмната 
акредитация на докторска програма „Молекулярна биология“ в 
професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика:  

 Доклад-самооценка, по утвърдените от НАОА критерии, за програмна 
акредитация на докторска програма „Молекулярна биология“ от 
професионално направление 4.3 Биологически науки. 

 Доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна 
акредитация за ОНС „Доктор“ по докторска програма „Молекулярна 
биология“. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие доклад-самооценка, по утвърдените 
от НАОА критерии, за програмна акредитация на докторска програма 
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„Физиология на животните и човека“ в професионално направление 4.3 
Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика. 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет гласува прехвърляне на асистент Гергана 
Иванова Станкова от катедра „Ботаника и МОБ“ към катедра „Анатомия и 
физиология на човека“. 

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет гласува хоноруване на Даринка Каменова 
Бояджиева-Дойчинова, редовен докторант по Молекулярна биология, за 
извеждане на 30 часа упражнения по Молекулярна биология, през учебната 
2019/2020 г., като част от индивидуалния план за обучение, без заплащане. 

17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет гласува: Провеждане на предварителното 
обсъждане на дисертационен труд за придобиване на научната степен  
„доктор на науките“ на гл.ас.д-р Тихомир Илиев Въчев на тема „Сравнителни 
геномни транскриптомни и протеомни изследвания при невроразвитийни 
разстройства“ да се състои на 29.11.2019 г., поради отсъствие на 
хабилитирани членове от катедрата. 

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Правила за провеждане на 
конкурсен изпит по специалност за докторанти.  

19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет гласува: Структура, дата (15.11.2019 г. ) и 
дневен ред за провеждане на Общо събрание на Биологическия факултет. 

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


