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

от заседанието, проведено на 16.07.2020 г.  
(Протокол № 254) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дати и комисия за държавен изпит 
в магистърска програма „Биотехнологична микробиология“. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: График за обучение в ОКС 
„магистър“ за уч. 2020/2021 г. в Биологическия факултет. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Актуализирани списъци с избираеми 
и факултативни дисциплини към учебните планове на специалностите от ОКС 
„бакалавър“ за уч. 2020/2021 г.  

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: актуализиран Регламент за 
провеждане на летните учебни практики.  

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за провеждане на 
изпит по специалността за редовен докторант Елеонора Тенчева Петкова, 
докторска програма „Морфология“.  

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Научният ръководител проф. д-р 
Велизар Костадинов Гочев, Пловдивски университет, на Доника Петрова 
Гюзелева, редовен докторант по докторска програма Ботаника, да бъде заменен 
с доц. д-р Анелия Веселинова Биволарска, Медицински университет, 
Фармацевтичен факултет, Пловдив.   

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Хонорува за уч. 2020/2021 г. без 
заплащане, следните редовни докторанти: 

 Цветелина Руменова Младенова - за 120 часа упражнения по дисциплината 
„Фармацевтична ботаника I част“, със студентите от специалност 
Медицинска биология, I курс и 180 часа упражнения по дисциплината 
„Фармацевтична ботаника II част“, със студентите от специалност 
Медицинска биология, II курс;   

 Радка Йорданова Атанасова – за 30 часа упражнения по дисциплината 
„Практикум по микробиология“ със студенти от специалност Молекулярна 
биология, II курс; 

 Лена Руменова Илиева – за 30 часа упражнения по дисциплината 
„Практикум по микробиология“ със студенти от специалност Молекулярна 
биология, II курс.   

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

 Отчет, становище от научния ръководител и атестационна оценка „Много 
добър 5“ за работа през втората година от обучението на Бисер Сашков 
Станиславов, редовен докторант по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Методика на 
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обучението по биология, докторска програма Методика на обучението по 
биология в катедра „Ботаника и методика па обучението по биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и атестационна оценка „Добър 
4“ за работа през втората година от обучението на Мариана Любенова 
Барзева, редовен докторант по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Методика на 
обучението по биология, докторска програма Методика на обучението по 
биология в катедра „Ботаника и методика па обучението по биология“; 

 Отчет, становище от научните ръководители и атестационна оценка 
„Отличен 6“ за работа през първата година от обучението на Доника 
Петрова Гюзелева редовен докторант по област на висше образование, 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 
4.3 Биологически науки, докторска програма Ботаника в катедра „Ботаника 
и методика на обучението по биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и атестационна оценка 
„Отличен 6“ за работа през третата година от обучението на Мимия 
Рангелова Докова-Колданова задочен докторант по област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Методика на обучението по биология, докторска програма Методика на 
обучението по биология в катедра „Ботаника и методика па обучението по 
биология“; 

 Отчет, становище от научния ръководител и атестационна оценка 
„Отличен 6“ за работа през втората година от обучението на Димитър 
Серафимов Кирковски, 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; 

 Отчет, становище от научните ръководители и атестационна оценка 
„Отличен 6“ за работа през втората година от обучението на Радка 
Йорданова Атанасова, редовен докторант по област на висше образование, 
4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Микробиология 
в катедра „Биохимия и микробиология“. 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и 
атестационна оценка „Отличен 6“ за работата на Мариана Ангелова Янева 
редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, докторска програма Микробиология, катедра 
„Биохимия и микробиология“ ; 

 Отчислява с право на защита, считано от 01.08.2020 г. Мариана Ангелова 
Янева, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
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Биологически науки, докторска програма Микробиология, катедра 
„Биохимия и микробиология.  

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и 
атестационна оценка „Отличен 6“ за работата на Ивица Димов редовен 
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 
докторска програма Биохимия, катедра „Биохимия и микробиология“;  

 Отчислява с право на защита, считано от 01.08.2020 г. Ивица Димов, 
редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, докторска програма Биохимия, катедра „Биохимия и 
микробиология. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:  

 Приема финален отчет, становище от научните ръководители и 
атестационна оценка “Отличен 6“ за работата на Степан Бодлев редовен 
докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 
докторска програма Биохимия, катедра „Биохимия и микробиология“;  

 Отчислява с право на защита, считано от 01.08.2020 г. Степан Бодлев, 
редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, докторска програма Биохимия, катедра „Биохимия и 
микробиология“. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Състав на научно жури за заемане 
на академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, Клетъчна биология. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за допускане до конкурс 
за заемане на академична длъжност „доцент“ по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки, Клетъчна биология. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Включване към издателския план 
за уч. 2020/2021 г. на следните учебници и помагала: 

 Учебник по „Популационна генетика“ с авторски колектив: Теодора 
Стайкова, Евгения Иванова, Иван Стоянов, Пенка Василева и Теодора 
Попова; 

 „Учебно помагало по Фармацевтична ботаника I част за специалност 
Медицинска биология“ с автори: Пламен Стоянов, Красимир Тодоров, 
Румен Младенов; 

 „Учебно помагало по Фармацевтична ботаника II част за специалност 
Медицинска биология“ с автори: Пламен Стоянов, Красимир Тодоров, 
Румен Младенов; 
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 „Учебно помагало по Фармацевтична ботаника за специалност 
Фармацевтични биотехнологии“ с автори: Пламен Стоянов, Красимир 
Тодоров, Румен Младенов; 

 „Учебно помагало по Микология за специалност Фармацевтични 
биотехнологии“ с автори: Ценка Радукова,  Румен Младенов, Иванка 
Тенева-Джамбазова; 

 „Учебно помагало по Микология за специалност Екология и опазване на 
околната среда“ с автори: Иванка Тенева-Джамбазова, Румен Младенов, 
Ценка Радукова. 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Хонорува за учебната 2020/2021 г. 
проф. д-р Стефан Костянев, дмн от МУ-Пловдив с общ хорариум  180 часа - 30 ч. 
лекции (60 часа приравнени към упражнения) по дисциплината „Патологична 
физиология на човека” с IІІ курс Медицинска биология и 120 ч. упражнения по 
дисциплината „Патологична физиология на човека” с IІІ курс Медицинска 
биология.  

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Освобождава проф. д-р Румен 
Димитров Младенов от длъжността ръководител катедра „Ботаника и методика 
на обучението по биология“. 

17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: доц. д-р Пламен Стефанов Стоянов 
за ръководител катедра „Ботаника и методика на обучението по биология“.  

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


