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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 20.04.2021 г.  

(Протокол № 263) 

 
1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри и предлага на Академичния съвет да 
утвърди: Нов учебен план за специалност „Биология и химия“ в сила за I курс 
от учебната 2021/2022 г. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри и предлага на Академичния съвет да 
утвърди: Нов учебен план за специалност „Биология и английски език“ в сила 
за I курс от учебната 2021/2022 г. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният утвърди: Разпределението на учебната 
натовареност по катедри за уч. 2021/2022 г. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Комисията за държавен изпит на 
специалности „Биология и химия“ и „Биология и английски език“ да бъде 
допълнена със старши учител Евгения Георгиева Пайташка.   

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Към датите 20.07.2021 г. и 21.09.2021 
г. (съответно редовна и поправителна сесия) за държавен изпит на специалности 
„Биология“, „Екология и опазване на околната среда“, „Биология и химия“ и 
„Биология и английски език“, да бъде включена специалност „Екология на 
биотехнологичните производства“. 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Състав на научно жури, план-сметка 
в размер на 200 лв. за отпечатване на автореферат и дата (02.07.2021 г.) за 
защита на дисертационния труд на 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“.  

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  Състав на научно жури, план-сметка 
в размер на 200 лв. за отпечатване на автореферат и дата (02.07.2021 г.) за 
защита на дисертационния труд на 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“.   

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Удължаване на периода на 
прекъсване на докторантурата на Красимир Христов Киров, 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“ с още 6 (шест) месеца, считано от 
01.05.2021 г.  

 9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Прекъсване на докторантурата на 
Гергана Иваномирова Цанкова, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика”, професионално 
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направление 4.3 Биологически науки, докторска програма „Молекулярна 
биология“, за срок от 6 месеца, считано от 01.06.2021 г.  

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Замяна на доц. д-р Ивелин Алдинов 
Моллов в комисията за акредитация на професионално направление 4.3 
Биологически науки, с гл. ас. д-р Славея Тенчева Петрова. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Резултатите от анализа на анкета 
№ 7, проведена от комисията по качеството на Биологическия факултет и 
публикуването им на специализирания сайт на БФ.  

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разпределение на средствата за 
стимулиране на научноизследователската дейност на преподавателите от 
Биологическия факултет за 2020 г.  

 

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


