
Р Е Ш Е Н И Я 
на Факултетния съвет 

на Биологическия факултет 
от заседанието, проведено на 08.11.2011 година 

(Протокол № 176) 
 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра: 
• Доц. д-р Балик Маломиров Джамбазов за заместник- декан по учебната (обучение на 
ОКС  „бакалавър” , „магистър”, ОНС  „доктор”) и издателска дейност. 
• Доц. д-р Илия Николов Илиев за заместник – декан по научно-изследователска и 
проектна дейност, международно сътрудничество. 
• Доц. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова за заместник-декан по система за 
качество и акредитация, развитие на академичния състав и изнесено обучение. 
• Предложената от Катедрата по английски език към ПУ „П. Хилендарски” комисия за 
провеждане на конкурсните изпити по чужд език за редовни и задочни докторантурии, и за 
редовни докторанти, които имат включени изпити по английски език в индивидуалния им 
план за обучение в Биологическия факултет. 
• Комисия за провеждане на докторантски изпит по „Консервационна екология” 
• Комисия за провеждане на докторантски изпит по „Статистически методи в 
екологията” 
• Комисия за провеждане на докторантски изпит по „Методики за събиране и 
обработка на ботанически материал” 
• Комисия за провеждане на докторантски изпит по „Алгология” 
• Комисия за провеждане на докторантски изпит по „Основни офисни и графични 
компютърни програми” 
• Комисия за провеждане на докторантски изпит по „Култивиране и съхранение на 
водорасли” 
 
2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 
• Доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова за ръководител на катедра „Зоология”. 
• Доц. д-р Велизар Костадинов Гочев за ръководител на катедра „Биохимия и 
микробиология”. 
• Доц. д-р Детелина Стоянова Белкинова за ръководител на катедра „Ботаника и 
методика на обучението по биология”. 
• Доц. д-р Емилия Георгиева Дамянова за ръководител на катедра „Биология на 
развитието”. 
• Доц. д-р Илиана Георгиева Велчева –за ръководител на катедра „Екология и 
опазване на околната среда”. 
• Проф. дбн Иван Никифоров Минков – ръководител на катедра „Физиология на 
растенията и молекулярна биология”.  
• Научно жури за предстоящата защита на дисертация за придобиване на 
образователна и научна степен „доктор” на Цветелина Георгиева Бацалова, област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 
направление 4.3. Биологически науки; научна специалност  Клетъчна биология. 

 



3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на Академичния съвет: 
• Да обяви конкурс за академична длъжност „ професор” по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 
4.3 Биологически науки; научна специалност Генетика, със срок 2 (два) месеца за подаване 
на документи. 
• Да обяви конкурс за академична длъжност „ професор” по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 
4.3 Биологически науки; научна специалност Клетъчна биология, със срок 2 (два) месеца за 
подаване на документи. 
• 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 2 
(два) месеца за подаване на документи. 
• Да утвърди нов учебен план на магистратура „Молекулярна биология и 
биотехнология”, задочно обучение със срок на обучение една година и половина,  
3 семестъра, за завършили биологично образование. Семестриална такса на обучение: 600 лв. 
• Да утвърди нов учебен план на магистратура „Молекулярна биология и 
биотехнология”, задочно обучение със срок на обучение две години, 4 семестъра, за 
завършили небиологично образование. Семестриална такса на обучение- 600 лв. 
• Да утвърди нов учебен план на магистратура „Биоинформатика”, задочно обучение 
със срок на обучение една година и половина, 3 семестъра, за завършили биологично 
образование. Семестриална такса на обучение-500 лв. 
 
4.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши:   
• Да се назначи като биолог по чл. 68, ал.3, т.1 от КТ в катедра ”Зоология”  Лилия 
Стоянова Джунова, на щатното място на биолог Иванка Димитрова Попова.  
• Приема индивидуална план-сметка за необходимите средства във връзка със защита 
на дисертационен труд за получаване на ОНС „доктор”  от ас. Цветелина Георгиева 
Бацалова, в размер на 150 лв. за отпечатване на автореферат. 
•  Приема отчета и много добра оценка за извършената работа и отписва с право на 
защита , считано от 01.12.2011 г. Боряна Бойкова Георгиева редовен докторант по област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 
направление 4.3. Биологически науки; научна специалност  Молекулярна биология в катедра 
”Физиология на растенията и молекулярна биология” . 
• Да се извърши основен ремонт на учебната лаборатория по зоология на гръбначните  
животни в катедра „Зоология”, с цел  нормално провеждане на учебните занятия и научно-
изследователската дейност.  
 
 

 
 


