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

от заседанието, проведено на 20.10.2020 г.  
(Протокол № 256) 

 
1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши и предлага на Академичния съвет да 
утвърди обявяването на конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ 
по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, Молекулярна биология, със 
срок 3 (три) месеца от обявяването в Държавен вестник. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Въвеждане на електронна форма за 
контрол на учебния процес за учебната 2020/2021 г.  

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Подкрепя предложението да бъдат 
въведени такси за допълнително явяване на изпит с индивидуален протокол 
извън редовна, поправителна и ликвидационна сесия, в рамките на учебната 
година.  

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Обучението в ОКС „магистър“ да се 
организира от съответния координатор на програмата, съобразно конкретната 
епидемична ситуация и при спазване на противоепидемичните мерки. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Индивидуален план за обучение на 
Антонина Здравкова Топчиева, специалност Биология, задочно обучение, фак.№ 
1804082019, поради сливане на III и IV курс през учебната 2020/2021 г. 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Актуализирана стратегия за 
развитие на образователната програма на Биологически факултет. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: доц.д-р Костадинова за курсов 
отговорник на I курс, специалност „Микробиология и вирусология“, ОКС 
„бакалавър“. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди еднократна промяна в учебния план 
на специалност „Молекулярна биология“, както следва: преместване на 
дисциплина „Молекулярно-биологичен дизайн и анализ“ от I във II семестър на 
III курс, за учебната 2020/2021 г.  

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисии за допускане на 
кандидатите до участие в конкурси за докторанти по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3 Биологически науки. 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Възстановява редовната докторантура на ас. Даринка Каменова 
Бояджиева-Дойчинова считано от 01.11.2020 г. 

 Избира доц. д-р Арнаудов, катедра „Анатомия и физиология на човека и 
животните“ за научен ръководител на редовен докторант ас. Даринка 
Каменова Бояджиева-Дойчинова  

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри молбата на Иван Венциславов 
Иванов, редовен докторант по област на висше образование 4. Природни науки, 
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математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 
науки, докторска програма „Молекулярна биология“, за прекъсване на 
обучението, считано от 01.11.2020 г. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дата (18.11.2020 г.) и комисия за 
провеждане на изпит по дисциплината „PSR техники за количествен и качествен 
анализ“ от индивидуалния план за обучение на Катерина Христова Такова, 
редовен докторант в област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 
науки, докторска програма „Физиология на растенията“. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри молбата на Красимир Христов Киров, 
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“ за прекъсване 
на обучението за период от 6 месеца, считано от 01.11.2020 г. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Научно жури за публична защита на дисертационния труд на Атанас 
Михайлов Миков; 

 План-сметка в размер на 200 лв.(двеста лева) за издаване на автореферат; 

 Дата, час и място за публична защита на дисертационния труд на Атанас 
Михайлов Миков, както следва на 01.02.2021 г. от 11.00 часа в 14 
аудитория на Биологически факултет на Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“. 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: дата (20.11.2020 г.) и комисия за 
провеждане на докторантски минимум от индивидуалния план за обучение на 
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“. 

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: дата (20.11.2020 г.) и комисия за 
провеждане на докторантски минимум от индивидуалния план за обучение на 
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“. 

17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: дата (20.11.2020 г.) и комисия за 
провеждане на докторантски минимум от индивидуалния план за обучение на 
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“. 

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: дата (11.12.2020 г.) и комисия за 
провеждане на изпит по дисциплината „Статистически методи в екологията“  от 
индивидуалния план за обучение на 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“. 
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19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: дата (11.12.2020 г.) и комисия за 
провеждане на изпит по дисциплината „Статистически методи в екологията“  от 
индивидуалния план за обучение на 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“. 

20. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: дата (11.12.2020 г.) и комисия за 
провеждане на изпит по дисциплината „Статистически методи в екологията“  от 
индивидуалния план за обучение на 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“. 

21. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: дата (10.11.2020 г.) и комисия за 
провеждане на изпит по дисциплината „Методи на генетичен анализ“ от 
индивидуалния план за обучение на Сибел Джевдет Азиз, редовен докторант в 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
„Генетика“. 

22. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: дата (17.11.2020 г.) и комисия за 
провеждане на изпит по дисциплината „Практически умения в морфологията – 
хистологична  техника и оцветяване“ от индивидуалния план за обучение на 
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“. 

23. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Научно жури и дата (26.02.2021 г.) 
за официалната защита на дисертационен труд на гл. ас. д-р Тихомир Илиев 
Въчев за присъждане на научна степен „Доктор на науките“ в област на висше 
образование 4.  Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3 Биологически науки (Молекулярна биология). 

24. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да 
утвърди следните документи за програмна акредитация на докторска програма 
„Методика на обучението по биология“ в област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението 
по... : 

1. Доклад-самооценка, по утвърдените от НАОА критерии, за програмна 
акредитация на докторска програма „Методика на обучението по 
биология“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... 

2. Доклад за изпълнение на препоръките от предходната програмна 
акредитация за ОНС „Доктор“ по докторска програма "Методика на 
обучението по биология“. 

25. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Анализа на резултатите от 
проведената анкета № 6 и публикуването му на специализирания сайт на 
Биологическия факултет.  
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26. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Списък на подлежащите на 
атестиране хабилитирани и нехабилитирани преподаватели към м. декември 
2020 г.  

 

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


