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

от заседанието, проведено на 11.02.2020 г.  
(Протокол № 251) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисии и дати за провеждане на 
държавни изпити за уч. 2019/2020 г., както следва: 

 22.07.2020 г. (сряда) и 23.09.2020 г. (сряда) за специалност - Биология, 
редовно и задочно обучение, Екология и опазване на околната среда, 
редовно и задочно обучение, Биология и химия, Биология и английски 
език, Екология на биотехнологичните производства. 

 23.07.2020 г. (четвъртък) и 24.09.2020 г. (четвъртък) за специалност 
Молекулярна биология, Медицинска биология, Биоинформатика. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди конспекти за държавните изпити по 
специалности. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди еднократна промяна в учебния план 
на магистърска програма „Приложна молекулярна биология“ в сила за II сем., 
биолози и IV сем., небиолози, на уч.2019/2020 г.:  

 Задължителната дисциплина "Молекулярна фитопатология" (извеждана 
от проф. Денев) да бъде заменена с дисциплината "Бионанотехнологии" с 
преподавател проф. Балик Джамбазов; 

 Избираемата дисциплина "NGS методи за молекулен анализ" (извеждана 
от проф. Денев) да бъде заменена от дисциплината "Въведение във 
фармакогенетиката" с преподавател ас. д-р Мария Гевезова. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Индивидуални планове за работа на 
докторантите по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, зачислени 
на ФС на 28.01.2020 г. 

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

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Приема финален отчет, становище от научния ръководител и отлична 
атестационна оценка за работата на Мерием Реджеб Дургуд, 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“; 

 Отчислява с право на защита, считано от 01.03.2020 г. Мерием Реджеб 
Дургуд, 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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 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Мерием Реджеб Дургуд, 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“. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Приема финален отчет, становище от научния ръководител и отлична 
атестационна оценка за работата на Атанас Михайлов Миков, 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 01.03.2020 г. Атанас Михайлов 
Миков 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 Атанас Михайлов Миков, 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“. 

 8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Дияна Русева Башева, 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 МОБ“; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2020 г. Дияна Русева 
Башева 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 МОБ“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Дияна Русева Башева, редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска Ботаника 
към катедра „Ботаника и МОБ“. 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научния ръководител и отлична 
атестационна оценка за работата на Гергана Иванова Станкова, редовен 
докторант в област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., 
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докторска програма Методика на обучението по биология към катедра 
„Ботаника и МОБ“; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2020 г. Гергана Иванова 
Станкова редовен докторант в област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на 
обучението по..., докторска програма Методика на обучението по биология 
към катедра „Ботаника и МОБ“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Гергана Иванова Станкова, редовен докторант в област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по..., докторска Методика на обучението по 
биология към катедра „Ботаника и МОБ“. 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научния ръководител и отлична 
атестационна оценка за работата на Татяна Кирилова Цанкова, редовен 
докторант в област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., 
докторска програма Методика на обучението по биология към катедра 
„Ботаника и МОБ“; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2020 г. Татяна Кирилова 
Цанкова редовен докторант в област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на 
обучението по..., докторска програма Методика на обучението по биология 
към катедра „Ботаника и МОБ“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Татяна Кирилова Цанкова, редовен докторант в област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по..., докторска Методика на обучението по 
биология към катедра „Ботаника и МОБ“. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и отлична 
атестационна оценка за работата на Десислава Иванова Колчакова 
редовен докторант в 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; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2020 г. Десислава Иванова 
Колчакова редовен докторант в 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; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Десислава Иванова Колчакова редовен докторант в 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. 
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12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Приема финален отчет, становище от научния ръководител и отлична 
атестационна оценка за работата на Радослава Стоянова Стоянова редовен 
докторант в област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, 
докторска програма Морфология в катедра „Биология на развитието“; 

 Отчислява с право на защита считано от 01.03.2020 г. Радослава Стоянова 
Стоянова редовен докторант в област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, докторска програма Морфология в катедра „Биология 
на развитието“; 

 Разкрива процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд 
на Радослава Стоянова Стоянова редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Морфология в катедра „Биология на развитието“. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Възстановява редовната докторантура 
на Димитър Серафимов Кирковски, считано от 01.03.2020 г.  

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Разкрива процедура за публична защита на дисертацията на Анелия 
Славчева Павлова; 

 Състав на научно жури за официалната защита на дисертационен труд на 
редовен докторант Анелия Славчева Павлова на тема „Изследвания на 
гъбни комари от семействата Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, 
Keroplatidae, Mycetophilidae в критично застрашени медитерански и 
субмедитерански местообитания в България“ и научен ръководител 
проф.дбн Димитър Николаев Бечев; 

 План-сметка от 200 лв.(двеста лева) за издаване на автореферат; 
 Дата на публичната защита - 15.04.2020 година (сряда) в сградата на 

Биологическия факултет. 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Разкрива процедура за публична защита на дисертацията на Александър 
Христов Александров; 

 Състав на научно жури за официалната защита на дисертационен труд на 
Александър Христов Александров на тема „Ефект на пребиотични 
олигозахариди върху човешкото здраве“ в област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Биохимия с научен 
ръководител проф. д-р Илия Николов Илиев;  

 План-сметка от 200 лв.(двеста лева) за издаване на автореферат; 
 Дата на публичната защита - 08.05.2020 година (петък).  

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дати и комисии за провеждане на 
изпити от индивидуалните планове на докторанти от катедра „Ботаника и МОБ“. 
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17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Класирането на кандидатите по 
програмата „Млади учени и постдокторанти“. 

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра:  доц. д-р Веселин Петров Баев за 
главен редактор на списание JBB и гл.ас.д-р Елена Димитрова Апостолова-Кузова 
за заместник главен редактор.  

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


