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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 
от заседанието, проведено на 29.11.2019 година  

(Протокол № 248) 

 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра следните заместник-декани: 

Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев - заместник-декан по учебна и издателска 
дейност 

Доц.д-р Гана Минкова Гечева - заместник-декан по научна и проектна дейност  

Проф. д-р Теодора Атанасова Стайкова - заместник-декан по акредитация и 
качество   

Проф. д-р Галина Тенева  Яхубян - заместник-декан по академично развитие и 

докторантури   

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди следните ръководители на катедра:  

 Проф. д-р Велизар Костадинов Гочев – ръководител на катедра „Биохимия и 

микробиология” 

 Проф. д-р Румен Димитров Младенов – ръководител на катедра „Ботаника и 

методика на обучението по биология” 

 Доц. д-р Еленка Стоилова Георгиева – ръководител на катедра „Биология на 

развитието” 

 Проф. д-р Илиана Георгиева Велчева – ръководител на катедра „Екология и 

опазване на околната среда” 

 Проф. д-р Валентина Тодорова Тонева – ръководител на катедра „Физиология 

на растенията и молекулярна биология”  

 Доц. д-р Атанас Димов Арнаудов – ръководител на катедра „Анатомия и 

физиология на човека“ 

 Доц. д-р Христо Ангелов Димитров – ръководител на катедра „Зоология” 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди еднократната промяна в учебния план на 

магистърска програма „Биодиагностика“. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди заявки за докторантури за уч. 2020/2021 
г. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди предложението на проф. д-р Илиян 
Иванов, директор на Филиал-Смолян за хоноруване на Захаринка Башева за 

извеждане на 120 часа упражнения по дисциплината Английски език за уч. 
2019/2020 г. във Филиал-Смолян на ПУ. 
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6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди предложението на катедра „Екология и 

ООС“ за актуализация на преподавателите, които извеждат занятия във Филиал-
Смолян за уч. 2019/2020 г. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да бъде зачислен Никола Стефанов 

Вакрилов, като докторант в самостоятелна форма на обучение, 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 „Дебатът като метод на обучение по биология в 
средното училище“ и научен ръководител доц. д-р Делка Василева Карагьозова-
Дилкова от Биологически факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди индивидуалния план за работа Никола 
Стефанов Вакрилов, докторант в самостоятелна форма на обучение, по област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 

Педагогика на обучението по…,  докторска програма Методика на обучението по 
биология. 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Разкриване на процедура за публична защита на дисертационния труд на 
Маринела Красимирова Цанкова, редовен докторант към катедра „Биохимия 

и микробиология“ в област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 
науки, докторска програма Микробиология 

 Състав на научното жури и дата 25.02.2020 г. (от 11 часа, в Зала Компас) за 
публичната защита  

 План-сметка за отпечатване на автореферат. 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Разкриване на процедура за публична защита на дисертационния труд на 
Йордан Методиев Стефанов, редовен докторант към катедра „Биохимия и 

микробиология“ в област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 
науки, докторска програма Микробиология 

 Състав на научното жури и дата 25.02.2020 г. (от 13 часа, в Зала Компас) за 
публичната защита  

 План-сметка за отпечатване на автореферат. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Разкриване на процедура за публична защита на дисертационния труд на 
Волен Станиславов Аркумарев, редовен докторант към катедра „Екология и 

ООС“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, 
докторска програма Екология и опазване на екосистемите 
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 Състав на научното жури и дата 15.01.2020 г. (от 11 часа, в 14 ауд.на БФ) за 
публичната защита  

 План-сметка за отпечатване на автореферат. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за провеждане на изпит от 
индивидуалния план за обучение на редовен докторант Сибел Джевдет Азиз по 
дисциплината „Популационна генетика“ на 16.12.2019 г.  

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисии за провеждане на изпити от 
индивидуалния план за обучение на редовен докторант Никол Славева Хаджиева по 

дисциплината „Епигенетика“ на 03.12.2019 г. и по дисциплината „Растителни 
биотехнологии“ на 17.12.2019 г. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисии по допустимост във връзка с 

обявените конкурси за докторанти към Биологическия факултет. 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисии и дата 10.01.2020 г., за 
провеждане на конкурсни изпити по специалността за докторанти. 

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра доц. д-р Гана Минкова Гечева, заместник-
декан по научна и проектна дейност, за представител на  Биологическия факултет 
в Управителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий 

Хилендарски“. 

17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Атестацията на непреподавателския 
състав да се извършва от комисията за атестация на преподавателския състав на 

Биологическия факултет. 

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди списък на пътуващите преподаватели от 
БФ, на които ще се изплащат пътни през 2020 г. 

 

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


