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Р Е Ш Е Н И Я 
на Факултетния съвет 

на Биологическия факултет 
от заседанието, проведено на 13.12.2011 година 

(Протокол № 177) 
 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 
• Комисии, които бяха избрани на разширен Декански съвет (протокол №14/23.11.2011г.): 

   Комисия за съставяне на Доклад-самооценка за предстоящата институционална 
акредитация на ПУ „П. Хилендарски” . 
     Факултетна комисия по качеството.  
     Консултативна комисия към Научния съвет на Биологическия факултет. 
     Етична комисия на Биологическия факултет. 

• Доц. д-р София Димитрова Балтова за ръководител на катедра „Анатомия и физиология на 
човека”. 

• Изпитна комисия за докторантурите по Микробиология. 
• Изпитна комисия за докторантурите по Клетъчна биология. 
• Изпитна комисия за докторантурите по Молекулярна биология. 
• Изпитна комисия за докторантурата по Генетика. 
• Изпитна комисия за докторантурата по Екология и опазване на екосистемите 
• доц. д-р Балик Маломиров Джамбазов за председател на Редакционната колегия към 

Биологическия факултет. 
• Редакционната колегия на електронното списание ZooNotes остава без промяна. 
• Комисия за докторантски изпит по „Алгология”. 
• Комисия за докторантски изпит по „Таксономия на растенията”.  

 
2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет  хонорува за ІІ семестър на учебната 2011/ 2012 год. 
следните преподаватели: 
• Проф. дбн Илия Василев Чешмеджиев – 100 часа лекции по дисциплината „Систематика 
на растенията” със студентите от: ІІ курс, специалност „Екология и ООС” – редовно обучение, ІІ 
курс на специалност „Биология и химия” и „Биология и физика”-  слят поток ( 45 ч. от норматива 
на проф. Р. Младенов и 30 часа на доц. Д. Белкинова) . 
•  Доц. д-р Жеко Йовчев Жеков – 25 часа лекции по дисциплината „Екология и ООС” с ІІІ 
курс  от  специалностите: „Биология” и „Биология и химия” – слят поток ( от норматива на доц. 
Цеков). 
•  Доц. д-р Дария Куртева Иванова – 30 часа лекции по дисциплината „Основи на 
палеонтологията и исторична геология”, с І и ІІ курс, специалност „Биология и химия”.  
• Гл. ас. д-р Златка Гошева Григорова – 80 часа упражнения по избираемата дисциплината 
„Микология”, с ІІІ курс, специалност „Биология” – задочно обучение ( от норматива на проф. д-р 
Р. Младенов).  
•  Бакалавър Донка Георгиева Иванова – 30 часа упражнения по дисциплината „Екология на 
растенията”, с ІІІ курс „Екология и ООС” – задочно обучение ( от норматива на доц. Димитрова). 
•  Бакалавър Красимир Тихомиров Тодоров – 30 часа упражнения по дисциплината 
„Екология на растенията”, с ІІІ курс „Екология и ООС” – задочно обучение ( от норматива надоц. 
Димитрова). 
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•  Бакалавър Иван Руменов Милев – 150 часа упражнения по  дисциплините: „Основи на 
биоинформатиката” с ІV курс Молекулярна биология и ІІІ курс Биоинформатика и „Въведение в 
биоинформатиката” с І курс Биоинформатика ( от норматива на гл.ас. д-р В. Баев). 
• Магистър Станка Дончева Салапатийска – 60 часа упражнения по дисциплината 
„Замърсяване на водите” с І курс, специалност „Екология и ООС” – редовно и задочно обучение ( 
от норматива на гл.ас. д-р Д. Георгиев). 
• Докторант Веселин Петров Биволарски – 300 часа упражнение по дисциплината 
„Биохимия” с ІІІ курс, специалност „Биология и химия” (150 ч. от норматива на гл.ас.д-р 
Хубенова и 150 ч.- на гл.ас.д-р Василева). 
• Докторант Мария Петрова Гевезова – 50 часа упражнения по дисциплината „Биологични 
мембрани” с ІІІ курс Биология и химия - редовно обучение (от норматива на доц. Ил. Денев). 
 
3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на почитаемия Академичен съвет: 
• Да утвърди нов учебен план за бакалавърска специалност Биология и английски език 
(редовно обучение) и да разкрие от учебната 2012/2013 г. в направление 1.3 Педагогика на 
обучението по...., новата специалност Биология и английски език (редовно обучение) към 
Биологическия факултет. 
• Да обяви конкурс за академична длъжност „ доцент” по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.3 Биологически 
науки; научна специалност Екология и опазване на екосистемите, със срок 3 (три) месеца за 
подаване на документи. 
 
4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 
• Тримесечните  отчети на  редовните докторанти в Биологическия факултет  във връзка с 
чл.18, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в 
Република България и чл. 25 от Правилника на РАС на  Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски”: 
1. Веселин Биволарски, научна специалност Микробиология, записан на 01.03.2010 г. 
2. Десислава Иванова, научна специалност Молекулярна биология, записана на  01.03.2010г.  
3. Жана Живкова Иванова, научна специалност Молекулярна биология, записана на 01.03.2010 г. 
4. Стоян Иванов Георгиев, научна специалност Ботаника, записан на 01.03.2010 г. 
5. Мария Петрова Гевезова, научна специалност Молекулярна биология, записана на 01.03.2010 г. 
6. Николай христов Мехтеров, научна специалност Молекулярна биология, записан на 1.03.2009 г. 
7. Яна Михайлова Христова, научна специалност Микробиология, записана на 01.04.2011 г. 
8. Василена Стоянова Стоянова, научна специалност Микробиология, записана на 01.04.2011 г. 
9. Весела Славчева Янчева, научна специалност Екология и опазване на природните екосистеми, 
записана 01.04.2011 г. 
 
5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 
• Избира доц. дбн Димитър Николаев Бечев за „професор” в Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика; професионално направление 4.3 Биологически науки; научна специалност 
Зоология, към катедра „Зоология” в Биологическия факултет. 
• Избира гл.ас. д-р Теодора Александрова Коларова за „доцент” в Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” по област на висше образование 1. Педагогически  науки; 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по биология; научна специалност 
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Методика на обучението по биология към катедра „Ботаника и методика на обучението по 
биология в Биологическия факултет. 
• Не избира доц. д-р Атанас Димитров Донев за „професор” в Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
информатика; професионално направление 4.3 Биологически науки; научна специалност 
Зоология, към катедра „Зоология” в Биологическия факултет. 
• Не избира доц. д-р Грозданка Рангелова Ставрева за „професор” в Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски” по област на висше образование 1. Педагогически  науки; 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по биология; научна специалност 
Методика на обучението по биология към катедра „Ботаника и методика на обучението по 
биология в Биологическия факултет. 
• Не избира за „доцент” гл.ас. д-р Златка Петкова Ваклева в Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” по област на висше образование 1. Педагогически  науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по биология; научна специалност Методика на 
обучението по биология към катедра „Ботаника и методика на обучението по биология в 
Биологическия факултет. 
• Предлага да се включи в издателския план на Биологическия факултет „Учебник по 
клетъчна биология” с автор Мариан Маринов Драганов. 
• Приема заявка за докторантури за учебната 2012/2013 година по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 
Биологически науки и акредитирани научни специалности, по които ще се проведе прием и 
обучение . 

Катедра „Биология на развитието”: 
Клетъчна биология – 1 брой, редовно обучение 
Генетика – 1 брой, задочно обучение 

Катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология”: 
Молекулярна биология – 4 броя, редовно обучение 

                             – 2 броя, задочно обучение 
Катедра „Биохимия и микробиология”: 

Микробиология – 2 броя, редовно обучение 
Катедра „Екология и ООС” : 

Екология и опазване на екосистеми – 3 броя, задочно обучение.  
• Обединява четирите книжки на Научни трудове на ПУ “П. Хилендарски” – серия 
Биология (Animalia, Homo, Microbiologia et Cytologia, Plantarum) в едно списание под името 
“Journal of Bioscience and Biotechnology” считано от 01.01.2012 г. с главен редактор доц. д-р 
Балик Маломиров Джамбазов. Списанието да бъде издавано на английски език – 3 книжки за 
година. 

 

 
 


