
Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 06.04.2016 година 

(Протокол № 213) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра доц. д-р Велизар Костадинов 

Гочев на  академичната длъжност „професор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област 

на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.11 

Биотехнологии, научна специалност Технология на биологично-активните вещества, 

към катедра „Биохимия и микробиология“ на Биологическия факултет по обявения 

конкурс в ДВ, бр.88/13.11.2015 г. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра ас. д-р Стела Георгиева Стоянова 

на академичната длъжност „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област 

на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Ембриология и хистология, 

в катедра „Анатомия и физиология на човека“ на Биологическия факултет по обявения 

конкурс в ДВ, бр.88/13.11.2015 г. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на почитаемия Академичен съвет: 

    Да утвърди промяна в учебния план на магистърска програма „Биофармацевтична 

биохимия“ - дисциплината Моделни системи в биомедицината от задължителна да стане 

избираема. Дисциплината Приложни методи и техники за анализ на биологичен материал да 

се включи като задължителна в учебния план. 

   Да утвърди промени в учебния план на магистърска програма „Генетика“ - 

наименованието на задължителната дисциплината Животински клетъчни култури и 

приложението им в биомедицинските изследвания, І семестър да се промени на In vitro 

клетъчни култури и приложението им в генетиката. Наименованието на избираемата  

дисциплината  Етически аспекти в  генетиката,  ІІ семестър, да се промени на Етически 

аспекти на генетиката. Въвеждат се нови избираеми дисциплини: Морфофункционален 

статус при човека – 30 часа практикум в І семестър и във ІІ семестър – Географска и 

популационна политипия при човека – 30 часа лекции. 

   Да утвърди промени в учебния план на магистърска програма „Репродуктивна 

биология“ - избираемата  дисциплина Човек и околна среда в І семестър да се замени с 

дисциплината Възрастови промени в репродуктивната система при човека; избираемата  

дисциплина Цитологични и хистологични методи в репродуктивната биология във ІІ 

семестър, да се замени с дисциплината Репродуктивна имунология. 
 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

Актуализация на избираемите дисциплини в учебните планове на специалностите по 

направление 4.3.: 

 Биоинформатика 

 Биология 

 Екология и ООС 



 Екология на биотехнологичните производства 

 Молекулярна биология 

 Медицинска биология 

 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Дати (28.10.2016 и 18.11.2016, редовна и поправителна) и състав на комисия за 

държавен изпит за магистърска програма „Екология на селищни системи“ във филиал 

Кърджали Председател на комисията: проф.д-р И.Велчева; Членове: доц.д-р В. 

Найденова, доц.дбн Дилян Георгиев 

 Състав на комисия и дати за провеждане на държавен изпит по екология за 

специалност „Екология и опазване на околната среда“- ОКС «бакалавър» - редовна и 

поправителна сесия 2016 г. 

 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: по предложение на директора на филиала 

на ПУ „П.Хилендарски“ в гр. Смолян: 

 Актуализиран списък с избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2016-

2017 г., към учебния план на специалност “Биология, човешко поведение и здраве“, 

свързана с допълване на нови дисциплини и разместване на модули във филиала в 

гр. Смолян.  

 Предложения за хоноруване от Академичен съвет на преподаватели от 

Биологически факултет на ПУ за учебната 2016/2017 година за нуждите на 

специалностите „Биология, човешко поведение и здраве“, „Консервационна 

биология и екотуризъм“ и „Начална училищна педагогика с чужд език“ във Филиал  

Смолян.  

 Щатни нехабилитирани преподаватели на Филиал Смолян за извеждане на 

лекционни курсове и специалисти за извеждане на упражнения за учебната 

2016/2017г. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Отчислява с право на защита Костадинка Тодорова Тодорова, редовен докторант по: 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3 Биологически науки, научна специалност Екология и опазване на 

екосистемите в катедра „Екология и ООС“, считано от 06.04.2016   
 

 Приема отчет, становище от научните ръководители и отлична оценка за работата на 

Костадинка Тодорова Тодорова, редовен докторант по: област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 

науки, научна специалност Екология и опазване на екосистемите в катедра „Екология и 

ООС“. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

Състав на научно жури във връзка с предстояща защита на дисертация на Костадинка 

Тодорова Тодорова, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и 



информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, докторантска програма 

Екология и опазване на екосистемите в катедра „Екология и ООС“.  

 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

   План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване на автореферат на дисертационния 

труд на Пламена Миткова Желева, докторант, по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, 

докторска програма  Микробиология в катедра „Биохимия и микробиология“. 

 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: План-сметки за лятната учебна практика: 

 Катедра Ботаника и МОБ – в размер на 2770 лв. (Анатомия и морфология на 

растенията, Систематика на растенията, Ботаника, Практикум Ботаника, „Ботаника“) 

 Катедра Екология и ООС – в размер на 3000 лв. („Екология“, Консервационна 

екология“)  

 Катедра Зоология – в размер на 3270 лв. (Зоология)  

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: Класиране на конкурсите за заемане на 

академичните длъжности „професор“ и „доцент“ във връзка с решение на АС от 

23.11.2015 г.и обявяването на конкурсна сесия в ДВ. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за разпределяне на ДТВ в 

Биологическия факултет. 

13. Факултетният съвет реши: Да се сключи договор за пакетна услуга включваща 

електронно обезпечаване, маркетинг и издателска дейност на списание „Journal of 

BioScience and Biotechnology“ към Биологическия факултет. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Заявката за приема на студенти по 

специалности за уч.2016/2017 г. 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

Да не се изплащат възнаграждения за изпитани студенти на членовете на изпитните комисии 

за провеждане на  Държавни изпити на ОКС „бакалавър“ за уч. 2015/2016 год. 

 

 

  

 

Секретар на БФ: 

                       (Е. Георгиева) 

 

 

   

 

 


