
 

 

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

от заседанието, проведено на 19.01.2021 г.  
(Протокол № 259) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният утвърди: Правила за провеждане на учебните 
занятия, в ОКС „бакалавър“, задочна форма на обучение, през II семестър, на уч. 
2020/2021 г. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Правила за провеждане на учебните 
занятия, в ОКС „бакалавър“, редовна форма на обучение, през II семестър, на уч. 
2020/2021 г. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Правила за провеждане на учебните 

занятия, в ОКС „магистър“, през II семестър на уч. 2020/2021 г. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Заявка за прием на студенти в ОКС 
„бакалавър“, за уч. 2021/2022 г. 

 5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дата (24.01.2021 г.) и комисия за 
провеждане на поправителна сесия за държавен изпит със студенти от 
магистърска програма „Учител по биология“. 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Зачисляване на следните докторанти 
с теми и научи ръководители:  

 Силвия Йорданова Станкова - 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  
„Базирана на макрофити оценка на екологичното състояние на планински 
и полупланински реки в Южна България." и научен ръководител д-р Гана 
Минкова Гечева (ПУ, БФ, катедра “Екология и ООС”). 

 Александър Емилов Петров - 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  
“Сравнително проучване върху някои аспекти от екологията на лисицата 
(Vulpes vulpes L., 1758) и бялката (Martes foina Erxl., 1777) в различни 
местообитания от северна и южна България” и научни ръководители доц. 
д-р Ивелин Алдинов Моллов (ПУ, БФ, катедра “Екология и ООС”) и доц. д-
р Евгений Георгиев Райчев (ТУ, АФ, катедра „Животновъдство -
непреживни и други животни“). 

 Стойчо Андонов Стойчев - 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 дисертационният труд „Придвижвания и индивидуален 
участък при източния царски орел (Aquila heliaca) в България“ и научен 
ръководител доц. д-р Христо Ангелов Димитров (ПУ, БФ, катедра 
„Зоология“). 



 

 

 Пенка Пеева Иванова - 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 дисертационният труд „Проучвания върху семейство Chalcididae 
(Insecta: Hymenoptera: Chalcidoidea) в България“и научни ръководители 
доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова ПУ, БФ, катедра „Зоология“) и доц. 
д.с.н Самир Изетов Наимов (ПУ, БФ, катедра „Физиология на растенията и 
молекулярна биология“).  

 Станислав Иванов Иванов - редовен докторант в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Генетика с тема на дисертационния труд „Фенотипно многообразие при 
човека в комплекс от описателни и поведенчески характеристики“ и научен 
ръководител проф.д.б.н. Евгения Нешова Иванова (ПУ, БФ, катедра 
„Биология на развитието“).  

 Ангел Илиев Пешков - 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 оксидоредуктази, 
имобилизирани в биосъвместими матрици“  и научни ръководители: проф. 
д-р Илия Николов Илиев (ПУ, БФ, катедра „Биохимия и микробиология“) и 
доц. д-р Нина Димитрова Димчева (ПУ, ХФ, катедра „Физикохимия“).   

 Николай Ангелов Кочев - 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 с тема на дисертационния труд „Образование за 
устойчиво развитие чрез интегрален подход при обучение на ученици от 
5. - 7. клас (Човекът и природата, Биология и здравно образование и 
клубове по интереси)“ и научен ръководител доц. д-р Делка Василева 
Карагьозова – Дилкова (ПУ, БФ, катедра „Ботаника и МОБ“).  

 Калина Емилова Иванова - 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 с тема на дисертационния труд „Формиране на 
практически знания и умения у учениците чрез СТЕМ обучение (Биология 
и здравно образование – 7. клас)“ и научен ръководител: доц. д-р Делка 
Василева Карагьозова-Дилкова (ПУ, БФ, катедра „Ботаника и МОБ“). 

 Цветомира Иванова Чомпалова - 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 с тема на дисертационния труд „Формиране на 
професионални компетентности на учителя по биология при подготовката 
във висшето училище“ и научен ръководител доц. д-р Маргарита 
Йорданова Панайотова  (ПУ, БФ, Ботаника и МОБ“).  

 



 

 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Възстановява обучението на Славка 
Николаева Томова, редовен докторант по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението 
по…., докторска програма Методика на обучението по биология, считано от 
01.02.2021 г. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дати и комисии за провеждане на 

изпити от индивидуалния план за обучение на Никол Славева Хаджиева, редовен 

докторант по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска 

програма „Молекулярна биология“: 

 по дисциплината „Специализирани биологични програми“ - 10.02.2021 г. 

 по дисциплината „PCR техники за количествен и качествен анализ“  - 

19.02.2021 г.  

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия по допустимост във връзка 
с обявения в ДВ (бр. 99/20.11.2020 г.) конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ по по област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки 
(Молекулярна биология).  

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за подбор на студенти и 
удостоверяване на ниво на владеене на чужд език, във връзка с осъществяването 
на академичен обмен.  

 

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


