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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 17.06.2016 година 

(Протокол № 217) 

 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният (Научен) съвет избра гл.ас. д-р Силвия Младенова на 

академичната длъжност „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки, научна специалност Анатомия на човека-

Анропология, за филиала на ПУ „П. Хилендарски“ в гр. Смолян по обявения конкурс в 

ДВ, бр. 103/30.12.2015 г. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

Допълнителни правила, към правила за организация на учебния процес през учебната 

2016/2017 г като антикризисни мерки: 

2.1. Ограничава се хоноруването на часове. 

2.1.1. На докторантите се възлага до 60 ч.педагогическа практика във всяка година на 

обучение, без заплащане, при наличие на часове в съответната катедра и 

специалност. 

2.1.2. По изключение се хоноруват изявени външни преподаватели с принос към 

развитието и издигане на престижа на Биологическия факултет или при специфика на 

преподаваната материя и материална база. 

2.1.3. Всички останали часове (лекции, семинари и упражнения) с изключение на тези по 

т.1.1. и 1.2. се разпределят между щатните преподаватели в катедрите. 

2.2. Лекционните курсове се извеждат в слети потоци. 

2.3. Всеки преподавател в рамките на една учебна година може да отчете в 

индивидуалния план не повече от 60 часа от ръководство на дипломанти и 120 часа от 

ръководство на докторанти. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

Допълнение към правилата за организация на учебния процес през учебната 2016/2017 г. : 

„Студентите могат да преминат в по-горен курс с 4 невзети изпити. Тези изпити трябва да 

се положат в рамките на учебната година, в която са записани условно. При неполагането 

им студентите прекъсват следването си.“ 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

„Биологическият факултет не въвежда ограничения за броя на студентите, при които 

може да стартира обучение в платени магистърски програми.“ 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

Конспект за провеждане на държавен изпит  на ОКС „магистър“ и професионална 

квалификация „Биолог“ на специалност  „Биология“. 
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6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Научното ръководство на докторантите, зачислени към БФ на ПУ „П.Хилендарски“ 

задължително включва и преподавател на ОТД в Биологическия факултет. 

 Тримесечните отчети на докторантите включват конкретна, съдържателна информация 

по изпълнение на научно-изследователската дейност, заложена в индивидуалния план на 

докторанта. 

 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Финален отчет за работата на Вида  Христова Георгиева, задочен докторант по 

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

професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност Генетика 

в катедра „Биология на развитието“. 

 Становище от научните ръководители и положителна оценка за работата на Вида  

Христова Георгиева, задочен докторант по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически 

науки, научна специалност Генетика в катедра „Биология на развитието“. 

 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

Отчислява с право на защита считано от 17.06.2016 г.  Вида  Христова Георгиева, 

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

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност 

Генетика в катедра „Биология на развитието“.  

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Атестационни оценки на нехабилитирани преподаватели за периода 2013-2015 година. 

 Списък на подлежащи за атестиране хабилитирани и нехабилитирани преподаватели  

към м. декември 2016 г. 

 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният  съвет утвърди: 

Провеждане на ученическо състезание „Пътешествие в биологията“; цели, регламент и 

председатели на комисии за провеждането му. 

Оценките на учениците от първия кръг ще се признават за оценки от КС изпит за 

кандидатстване за обучение в БФ през уч.2017/2018 и 2018/2019 г. 

 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: 

Доц. д-р Цанко Савов Гечев да ползва неплатен отпуск от 01.08.2016 г. до 31.07.2017 г., поради 

специализация в чужбина. 

 

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

Да одобри именуването на научната лаборатория по генетика в катедра „Биология на 

развитието“ на името на проф. дбн Петър Тодоров Попов. 
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13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра: 

 

Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Епигенетика“. 

 

 

Секретар на БФ: ………………………… 

                         (Е. Георгиева) 


