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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 
от заседанието, проведено на 28.01.2020 г.  

(Протокол № 250) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет с 30 гласа “за“ и 0 “против“ избра Мирослав 
Иванов Антов за „главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки (Зоология – 
Зоология на безгръбначните) към катедра Зоология на Биологическия факултет. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет с 30 гласа “за“ и 0 “против“ утвърди гл.ас.д-р 
Пламен Стефанов Стоянов да бъде преназначен на академична длъжност 
„доцент“ по Ботаника в катедра „Ботаника и МОБ“ на Биологическия факултет 

при ПУ „Паисий Хилендарски“. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия по признаване на дипломи и 
периоди на обучение, придобити в чужбина.  

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за комисия за признаване на 
оценки в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“,  придобити в други висши училища 

в България. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди еднократна промяна в учебния план 
на специалност „Молекулярна биология“, 2 курс, а именно замяна на 

дисциплината „Биологични мембрани“ с хорариум 30/0/30 от 4 семестър с 
дисциплината „Растителни in vitro култури“ със същия хорариум от 5 семестър.   

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет зачисли следните докторанти с теми и научи 
ръководители:  

 

 Станимира Ангелова Ангелова - редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Биохимия, с тема на дисертационния труд „Изследване свойствата на 

биоинженерни алфа-D-глюкани, синтезирани от мутантна глюканзахараза 
URE13-300“ и научен ръководител проф. д-р Илия Николов Илиев;   

 Теодора Минчева Панайотова - задочен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 

Биохимия, с тема на дисертационния труд  „Изследване свойствата на 
биологично-активни пептиди, получени при ензимен хидролиз с 
протеолитични ензими от млечнокисели бактерии“ и научен ръководител 

проф. д-р Илия Николов Илиев; 

 Гергана Иваномирова Цанкова - 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 

„Молекулярнобиологични изследвания върху Rhodotorula mucilaginosa“ и 
научен ръководител доц.д.с.н Самир Изетов Наимов; 
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 Полина Димитрова Христова  - 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 „Гнездова орнитофауна на 
фрагментите от равнинни гори в Западна Горнотракийска низина“ и научни 
ръководители доц.д-р Христо Ангелов Димитров и доц. д-р Георги Сашев 

Попгеоргиев Природонаучен музей, БАН; 

 Димитър Василев Попов - 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 „Численост и разпространение 

на китоподобни (Cetacea) в българските териториални води на Черно 
море“ и научни ръководители доц. д-р Христо Ангелов Димитров и доц.д-р 
Марина Добромирова Панайотова,  Институт по океанология, БАН, Варна; 

 Елеонора Тенчева Петкова - редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 

Морфология, с тема на дисертационния труд „Приложение на 
морфофизиологични биомаркери при Cyprinus carpio (Linnaeus 1785) за 
оценка замърсяване на водни екосистеми“ и научен ръководител доц. д-р 

Еленка Стоилова Георгиева; 

 Емил Сашев Йорданов - 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 дисертационния труд „Гнездови 
параметри и фенология на египетския лешояд (Neophron percnopterus 

Linnaeus, 1758) в България“ с научен ръководител доц. дбн Дилян Георгиев 
Георгиев, ПУ „Паисий Хилендарски“; 

 Иван Динчев Делев - 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 дисертационния труд „Хранителна екология на 

безопашати земноводни (Amphibia: Anura) в антропогенно 
трансформирани ландшафти“ с научен ръководител доц. д-р Ивелин 
Алдинов Моллов, ПУ „Паисий Хилендарски“; 

 Никола Стаменов Ангелов - 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 с тема на дисертационния труд 
„Възможности за устойчиво управление на градски почви чрез буферни 

тревни ивици“ с научни ръководители проф. д-р Илиана Георгиева 
Велчева, ПУ „Паисий Хилендарски и доц. д-р Екатерина Георгиева Вълчева, 
Аграрен университет гр. Пловдив. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Прекъсва редовната докторантура на 
Даринка Каменова Бояджиева-Дойчинова, докторска програма Молекулярна 
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биология, поради лични причини за срок от 3 (три) месеца, считано от 01.02.2020 

г. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Прекратява редовната докторантура на 
Галин Георгиев Господинов, докторска програма Молекулярна биология, поради 

лични причини, считано от 01.02.2020 г. 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Въстановява редовната докторантура на 
Мерием Реджеб Дургуд, считано от 01.02.2020 г. 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният реши: Хонорува редовен докторант Цветелина 
Руменова Младенова, за 30 часа упражнения по дисциплината „Ботаника“ през 
II-ри семестър на учебната 2019/2020 г . със специалност „Обучение по природни 

науки в прогимназиален етап на училищното образование“,  I курс, редовно 
обучение. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди  комисия за провеждане на изпит по 

дисциплината „Личностно-ориентирани стратегии в обучението по природни 
науки“, на 08.02.2020 г. от 9.00 часа, от индивидуалните планове на редовните 
докторанти Мариана Любенова Бързева и Бисер Сашков Станиславов, докторска 

програма Методика на обучението по биология.  

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди актуализиран „Регламент за 

прилагане на системата за осигуряване и оценка на качеството в Биологически 
факултет на ПУ“ . 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди списъци на подлежащите на 

атестация хабилитирани и нехабилитирани преподаватели и непреподавателския 
състав от Биологическия факултет.   

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра доц. д-р Пламен Стоянов за 

координатор на магистърски програми „Медицинска биология“ и „Биология“.  

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди хоноруване на доц. д-р Пламен 
Стефанов Стоянов за извеждане на 150 часа общо (лекции и упражнения) по 

дисциплината Ботаника, със специалност „Биология и управление на природните 
ресурси“, I курс и гл.ас.д-р Красимир Тихомиров Тодоров за 30 часа упражнения 
по дисциплината Ботаника, със специалност „Биология и управление на 

природните ресурси“, I курс и 90 часа общо (лекции и упражнения) по 
дисциплината Хидробиология, със специалност „Биология и управление на 
природните ресурси“, II курс за нуждите на филиал Кърджали. 

16. РЕШЕНИЕ: Факултетния съвет утвърди провеждане на конференцията 

БалканБио 5 на 28-29.10.2020 г., организационен комитет и партньорство с ИБЕИ 

БАН при организацията на научния форум.  

17. РЕШЕНИЕ: Факултетния съвет утвърди: доц. д-р Тонка Василева и гл.ас.д-р 
Весела Янчева да участват на форум „Наука“, като представители на 

Биологическия факултет. 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


