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

от заседанието, проведено на 18.02.2021 г.  
(Протокол № 260) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Конспект за държавен изпит на 
специалност „Фармацевтични биотехнологии“, ОКС „бакалавър“, в 
професионално направление 5.11 Биотехнологии.  

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Актуализиран конспект за държавен 
изпит за специалност „Биология“, ОКС „бакалавър“, в професионално 
направление 4.3 Биологически науки.  

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Таксите за обучение на студенти и 
докторанти (държавна поръчка) в професионалните направления, в които 
Биологическият факултет провежда обучение остават непроменени за уч. 
2021/2022 г. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Хонорува доц. д-р Петко Бозов за 
извеждане на 45 ч. лекции по дисциплината Биоорганична химия, с студенти от 
I курс на специалност Биология с екотуризъм, за нуждите на обучението във 
Филиал-Смолян.  

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Индивидуални планове за обучение 
на докторантите (зачислени с решение на ФС от 19.01.2021 г./Протокол № 259).  

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Годишни отчети и атестационни 
оценки на следните докторанти: 

 Лена Руменова Илиева, докторска програма Микробиология;  

 Станимира Ангелова Ангелова, докторска програма Биохимия;  

 Теодора Минчева Панайотова, докторска програма Биохимия;  

 Димитър Попов, докторска програма Зоология;  

 Полина Христова, докторска програма Зоология;  

 Светлозара Боянова Казанджиева, докторска програма Зоология;  

 Елеонора Петкова, докторска програма Морфология;  

 Илияна Илиева, докторска програма Генетика;  

 Сибел Джевдет Азиз,  докторска програма Генетика;  

 Цветелина Георгиева Андонова, докторска програма Ботаника;  

 Виолета Христова Мараджиева, докторска програма Ботаника;  

 Ирина Кирилова Михова-Нанкова, докторска програма Ботаника;  

 Ивайло Кирилов Лалков, докторска програма Методика на обучението по 
биология; 

 Цветелина Руменова Младенова, докторска програма Ботаника;  

 Венелин Христов Петков, докторска програма Ботаника;  

 Никол Славева Хаджиева, докторска програма Молекулярна биология; 

 Гергана Иваномирова Цанкова, докторска програма Молекулярна 
биология; 
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 Мария Николова Николова–Милова, докторска програма Молекулярна 
биология; 

 Катерина Христова Такова, докторска програма Физиология на растенията;  

 Емил Сашев Йорданов, докторска програма Екология и опазване на 
екосистемите;  

 Иван Динчев Делев, докторска програма Екология и опазване на 
екосистемите;  

 Никола Стаменов Ангелов, докторска програма Екология и опазване на 
екосистемите;  

 Богдан Николов Николов, докторска програма Екология и опазване на 
екосистемите. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Отчислява с право на защита следните 
докторанти:  

 Цветелина Руменова Младенова, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Ботаника; 

 Венелин Христов Петков, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Ботаника; 

 Богдан Николов Николов, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Екология и опазване на екосистемите; 

 Мария Николова Николова–Милова, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Молекулярна биология; 

 Катерина Христова Такова, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Физиология на растенията 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Прекъсва докторантурата 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, поради 
специализация в Южна Африка, за срок от 7 месеца, считано от 01.03.2021 г. 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промяна на темата на 
дисертационния труд на Светлозара Боянова Казанджиева, редовен докторант 
по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, докторска програма 
Зоология, от „Изследване на семейства Bolitophilidae, Diadocidiidae, Ditomyiidae, 
Keroplatidae, Lygistorrhinidae и Mycetophilidae (Diptera) в Югоизточна Азия“ на 



3 

 

„Биоразнообразие и разпространение на семейства Bolitophilidae, Diadocidiidae, 
Ditomyiidae, Keroplatidae и Mycetophilidae (Diptera) в Ориенталския регион“.  

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Атестационни оценки на следните 
преподаватели:  

ДЖЕМАЛ АХМЕД МОТЕН – главен асистент, д-р  - положителна 

ЖИВКО МАРИНОВ ЖЕЛЕВ – асистент, д-р - положителна 

ПЕТКО ИВАНОВ БОЗОВ – доцент, д-р - положителна 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Състав научно жури във връзка с 
обявения в ДВ (бр. 99/20.11.2020 г.) 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).  

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Състав на научно жури по 
процедура за придобиване на научната степен „доктор на науките” в област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
Професионално направление 4.2 Химически науки (Органична химия) от доц. д-
р Петко Иванов Бозов с дисертационен труд на тема „Клероданови дитерпеноиди 
от видове на семейство Lamiaceae”. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Хонорува за извеждане на занятия 
през II сем.на уч.2020/2021 г.: 

 Биолог д-р Даниела Моллова–Дошкова - 30 ч. упражнения по 
дисциплината Основи на ензимологията, със студенти от специалност 
Молекулярна биология 2 курс; 

 Редовен докторант Станимира Ангелова - 60 ч. упражнения по Промишлена 
ензимология, със студенти от специалност Фармацевтични биотехнологии 
2 курс; 

 Редовен докторант Доника Петрова Гюзелева - 25 часа теренна практика 
по Фармацевтична ботаника със студенти от специалност Медицинска 
биология, III курс, редовно обучение и 25 часа теренна практика по 
Фармацевтична ботаника със студенти от специалност Медицинска 
биология, II курс, редовно обучение;  

 Редовен докторант Ирина Кирилова Михова-Нанкова – 50 часа теренна 
практика по Ботаника със студенти от специалност Молекулярна биология, 
II курс, редовно обучение;  

 Редовен докторант Виолета Христова Мараджиева – 50 часа теренна 
практика по Ботаника със студенти от специалност Молекулярна биология, 
I курс, редовно обучение;  

 Редовен докторант Цветелина Руменова Младенова – 40 часа практикум 
по лекарствени растения и гъби със студенти от магистърска програма 
Медицинска биология;   

 Редовен докторант Цветелина Георгиева Андонова – 30 часа практикум по 
анализ на растителни БАВ със студенти от магистърска програма Лечебни 
и етерични растения;  
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 Редовен докторант Марияна Любенова Барзева – 10 часа упражнения по 
Методика и техника на учебния експеримент по биология със студенти от 
специалности Биология и химия и Биология и английски, III курс;  

 Редовен докторант Бисер Сашков Станиславов – 10 часа упражнения от 
стажантска практика по биология със студенти от специалности Биология 
и химия и Биология и английски, IV курс;  

 Задочен докторант Мимия Рангелова Докова-Колданова – 10 часа 
упражнения от стажантска практика по биология със студенти от 
магистърска програма „Учител по биология“. 

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


