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Р Е Ш Е Н И Я 
на Факултетния съвет 

на Биологически факултет 
от заседанието, проведено на 17.01.2012 година 

(Протокол № 178) 
 
 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува: 
•  Проф. дбн Димитър Борисов Митев – 500 часа приравнени към упражнения по 
дисциплините: „Животинско разнообразие” с ІІ курс,специалност Биоинформатика и 
„Зоология на гръбначните животни” с ІІ курс от специалностите Биология, Екология и ООС - 
задочно обучение,и Биология, Екология и ООС, Биология и химия, Молекулярна биология 
редовно обучение ( от норматива на гл. ас. д-р Хр.Димитров). 
• Д-р Георги Сашев Попгеоргиев – 120 часа упражнения по дисциплината „Зоология на 
гръбначните животни” с ІІ курс от специалностите: Биология, Екология и ООС, Биология и 
химия (от норматива на ас. В. Калайджиева) и теренни упражнения с ІІ курс Биология и 
физика и Биология и химия. 
• Д-р Огнян Божилов Тодоров – 410 часа упражнения по дисциплината” Зоология на 
безгръбначните животни” с І курс от специалностите: Екология на биотехнологичните 
производства, Биология и химия, Биология и физика и Биология и теренни упражнения с ІІ 
курс Биология и физика и І курс Екология и ООС (180 ч. от нормативите на доц. д-р Анелия 
Стоянова и 230 часа на гл.ас. д-р Петър Бояджиев)  
• Докторант Мария Петрова Гевезова – 50 часа упражнения по дисциплината 
„Биологични мембрани” с ІІІ курс Биология и химия – редовно обучение ( от норматива на 
доц. д-р Ил. Денев). 
• Бакалавър Мирослав Иванов Антов – 180 часа упражнения по дисциплината „Зоология 
на безгръбначните животни” с І курс Екология и ООС. 
• Докторант Стела Георгиева Стоянова – 210 часа упражнения по дисциплините: 
„Хистология и ембриология” с І курс от специалностите Екология и ООС (редовно и задочно 
обучение) и Екология на биотехнологическите производства( редовно обучение) и 
„Хистология и патология” с І курс Медицинска биология( от норматива на доц. Е. Георгиева). 
• Докторант Василена Стоянова Стоянова – 90 часа упражнение по дисциплината 
„Микробиология с ІІ курс Медицинска биология (от норматива на доц. С.Костадинова). 
• Докторант Яна Михайлова Христова – 90 часа упражнение по дисциплината 
„Микробиология с ІІ курс Медицинска биология (от норматива на доц. С.Костадинова). 
• Милена Светозарова Трендафилова – 210 часа упражнения по английски език с І курс 
на следните специалности: Биоинформатика, Биология и Екология на биотехнологичните 
производства 
 ( от норматива на ас. Г. Станкова). 
• Лидия Атанасова Ташева – 60 часа упражнения по Английски език с І курс  
Медицинска биология  ( от норматива на ас. Г. Станкова). 
• Гл. ас. Петранка Драганова Савова-Стефанова – 90 часа упражнения по Руски език  
(факултативно) с 3 (три) групи по 10 човека от всички специалности на Биологическия 
факултет. 
 
2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  
• Комисия за провеждане на Държавен изпит на магистърска програма „Антропология”. 
• Комисия за провеждане на Държавен изпит на магистърска програма „Генетика”.  
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• Комисия за провеждане на докторантски изпит по „Методики за събиране и обработка 
на ботанически материал”. 
• Комисия за провеждане на докторантски изпит по „Териология”. 
• Комисия за провеждане на докторантски изпит по „Практически умения в 
микробиология”. 
 
3.РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет избра : 
• Доц. д-р Велизар Костадинов Гочев за научен секретар на Факултетния съвет ( Научен 
съвет) към Биологическия факултет. 
• Владимир Тодоров Стайков за задочен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна специалност 
Клетъчна биология към катедра „Биология на развитието”. Тема на докторантурата  
„Получаване на сперматозоиди от човешки ембрионални стволови клетки” с научен 
ръководител доц. д-р Балик Маломиров Джамбазов.  
• Тодор Ангелов Чаушев за задочен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна специалност 
Клетъчна биология към катедра „Биология на развитието”. Тема на докторантурата  
„Създаване на in vitro 3D клетъчен модел за изследване рецептивността на ендометриума 
при човека”с научен ръководител доц. д-р Балик Маломиров Джамбазов.  
• Стела Георгиева Стоянова за редовен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна специалност 
Екология и опазване на екосистемите към катедра „Екология и опазване на околната среда” . 
Тема на докторантурата  „Влияние на пестициди върху морфофизиологични показатели при 
стопански видове риби от семейство Cyprinidae”с научни ръководители доц. д-р Еленка 
Стоилова Георгиева и доц. д-р Илиана Георгиева Велчева. 
• Пламена Миткова Желева за редовен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна специалност 
Микробиология към катедра „Биохимия и микробиология” .Тема на докторантурата 
„Биосинтез на пребиотични олигозахариди от Lactobacillus” с научен ръководител доц. д-р 
Илия Николов Илиев. 
• Николай Пламенов Аначков за редовен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна специалност 
Молекулярна биология към катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология” . 
Тема на докторантурата „Използване на растителни микроспорови култури в молекулярно-
биологични изследвания” с научни ръководители доц. д-р Галина Тенева Яхубян и проф. 
Алишер Тураев. 
• Милена Ристо Мазаловска за редовен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна специалност 
Молекулярна биология към катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология” . 
Тема на докторантурата „Разработване на мултифункционални ваксини – транзитна 
експресия на имуногенни белтъци в тютюн” с научен ръководител проф.дбн Иван Никифоров 
Минков. 
• Теодора Евгениева Декалска за задочен докторант по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна специалност 
Молекулярна биология към катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология” 
.Тема на докторантурата „Проучване посредством молекулярни маркери на вариабилността в 
популации на род Phelipanche, формирани в тютюневи агроценози при различни почвени 
условия” с научни ръководители  доц. д-р Илия Димитров Денев и доц. д-р Цвета Христова 
Христева. 
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4.РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет приема : 
• Отчет и отлична оценка за извършената работа през първата година на обучението   на 
ас. Весела Илиева Калайджиева, докторант на самостоятелна подготовка по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна 
специалност Зоология в катедра „Зоология”. 
• Да се прекъсне докторантурата на Жана Живкова Иванова, редовен докторант в катедра 
„Физиология на растенията и молекулярна биология” по област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки, научна специалност 
Молекулярна биология, считано от 01.02.2012 г. до 31.01.2013 г. по семейни причини.  
• Да бъде продължено прекъсването на докторантурата на Мария Йосифова Бенина, 
редовен докторант в катедра  „Физиология на растенията и молекулярна биология” по област 
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически 
науки, научна специалност Молекулярна биология, считано от 01.12.2011г. до 31.12.2011 г. и 
да бъде продължена редовната й докторантура от 01.01.2012 г . 
• Резултати и препоръки от проведената с дипломиращи се студенти анкета 3-2. 
• Пояснения към критериите на Биологическия факултет при избиране на кандидатите за 
заемане на академични длъжности. 
• Въвеждане на факултативна дисциплина  „Руски език”  с хорариум 30 часа упражнения 
за всички специалности и курсове редовно обучение на Биологическия факултет. 
Факултативните дисциплини могат да бъдат избирани еднократно от проявяващите интерес 
студенти. За сформирането на групи за дадената факултативна дисциплина са необходими 
минимум 10 студенти.  
 
 

 

 
 
 
  
  


