
Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 18.04.2017 година  

(Протокол № 225) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Състав на комисии, дати  и конспекти за 

провеждане на държавен изпит за ОКС „бакалавър“ за уч. 2016/2017 г. 

 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Състав на комисии, дати и конспекти за 

провеждане на държавни изпити в ОКС „магистър“ за уч.2016/2017 г. 

 

3.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Актуализирани конспекти “ за Държавен 

изпит на магистърски програмrи „Медицинска биология“ и допълнителна професионална 

квалификация „Учител по биология“. 

 

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

 Да утвърди учебен план на нова бакалавърска специалност „Приложна и индустриална 

екология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки , който да влиза в сила за І 

курс от учебната 2017/2018 г. 

 Да утвърди актуализирани учебни планове на бакалавърски специалности от 

професионално направление 4.3  Биологически науки, които да влязат  в сила за  І курс от 

учебната 2017/2018 г., на специалности: Биология, Молекулярна биология, Медицинска 

биология, Екология и опазване на околната среда, Екология на биотехнологичните 

производства . 

 Да утвърди промени в кредити на две дисциплини от учебния план на бакалавърска 

специалност „Молекулярна биология“ от професионално направление 4.3.  Биологически 

науки,  който да влиза в сила за ІІ, ІІІ и ІV курс от учебната 2017/2018 г. 

 Да утвърди промени в кредити на дисциплини от учебния план на бакалавърска 

специалност „Биология и английски език“ от професионално направление 1.3.  Педагогика на 

обучението по…. , който да влиза в сила за  ІІІ и ІV курс от учебната 2017/2018 г. 

 Да утвърди актуализирани  учебни планове  на магистърски програми от професионално 

направление 4.3  Биологически науки, които да влязат  в сила от учебната 2017/2018 г: 

- Магистърска програма „Екология, управление и контрол“ – специалисти, редовно 

обучение, срок на обучение 2 семестъра,  семестриална такса 750 лв. и неспециалисти, редовно 

обучение,  срок на обучение 4 семестъра,  семестриална такса 750 лв. 

- Магистърска програма „Екология и опазване на екосистемите“ – специалисти, редовно 

обучение, срок на обучение 2 семестъра, семестриална такса 750 лв. и неспециалисти, редовно 

обучение,  срок на обучение 4 семестъра,  семестриална такса 750 лв. 

- Магистърска програма „Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства“ – 

специалисти, редовно обучение, срок на обучение 2 семестъра,  семестриална такса 750 лв. и 

неспециалисти, редовно обучение,  срок на обучение 4 семестъра,  семестриална такса 750 лв. 



 Да утвърди учебен план на нова  магистърска специалност „Екология и устойчиво 

развитие на селищни системи“ от професионално направление 4.3  Биологически науки, който 

да вляза  в сила от учебната 2017/2018 г. - специалисти, редовно обучение,  срок на обучение 2 

семестъра и семестриална такса 750 лв. и неспециалисти, редовно обучение,  срок на обучение 

4 семестъра и семестриална такса 750 лв. 

 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра: Доц. д-р Христо Ангелов Димитров за  

координатор на магистърска програма „Паразитология“. 

 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разпределението на учебната натовареност по 

катедри за уч. 2017/2018 г. 

 

7.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  
Нехабилитирани преподаватели, които имат право да четат лекции през учебната 

2017/2018година: 

Гл.ас. д-р Атанас Ангелов Ириков 

Гл.ас. д-р Славея Тенчева Петрова 

Гл. ас. д-р Ивелин Алдинов Моллов 

Гл. ас. д-р Весела Славчева Янчева 

Гл.ас. д-р Гергана Ганева Захманова 

Гл.ас. д-р Тихомир Илиев Въчев 

Гл.ас. д-р Румяна Панова Вълкова 

Гл.ас. д-р Евелина Иванова Даскалова 

Гл.ас. д-р Елена Димитрова Апостолова 

Гл. ас. д-р Слави Атанасов Тинешев 

Гл.ас. д-р Златка Петкова Ваклева 

Гл. ас.д-р Ценка Иванова Радукова 

Гл. ас. д-р Пламен Стефанов Стоянов 

Гл.ас. д-р Мариана Иванова Мърхова-Косева 

Гл.ас. д-р Йолина Валентинова Хубенова 

Гл. ас. д-р Веселин Петров Биволарски 

Гл.ас. д-р Петър Стойков Бояджиев 

Гл.ас. д-р Теодора Петрова Попова 

Гл.ас. д-р Пенка Лазарова Василева 

Гл. ас. д-р Цветелина Георгиева Бацалова 

     Гл. ас. д-р Иван Йорданов Стоянов 

 

8.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  Промени в учебните планове на специалност 

Екология и ООС (редовно и задочно обучение) и Екология на биотехнологичните 

производства (редовно обучение): 

 В учебния план на специалност „Екология и ООС“ избираемата дисциплина „Морска 

екология“ в 6-ти семестър (ИД-ІІ) да се замени с „Екологична паразитология“; 

 В учебния план на специалност „Екология на биотехнологичните производства“ за 

дисциплината „Екологични производства и устойчиво развитие“ в 8-ми семестър да се 

трансформират 15-те часа упражнения в 15 часа семинари.  

Промените влизат в сила от учебната 2017/2018 год. 



 

9.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Възлага на проф. д-р Илия Денев да разработи 

лекционен курс по дисциплината Биофизика, който да извежда във всички специалности на 

Биологическия факултет от учебната 2017/2018 г.  

 

10.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Наказва със „Забележка“ за доказан опит за 

преписване  студентката Елена Димитрова Колева с фак. № 1304081030 от ІV курс от 

специалност „Биология“- редовно обучение. 

 

11.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: На студентите може да се заверява семестър с 3 

незаверени дисциплини. 

 

12.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Дипломните работи, след съхранение 1 година в 

деканата на Биологическия факултет, да се връщат в съответните катедри. 

 

13.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Наднормени часове да се изплащат до 720 часа, 

при спазване на приетите в БФ правила: 

 не се изплащат наднормени часове за семестриални и държавни изпити; за рецензии на 

дипломни работи; за участие в изпитни комисии на докторанти; 

 в рамките на една учебна година се изплащат до 120 ч.от ръководство на докторанти и 

до 60 ч.от ръководство на дипломанти. 

 

14.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Състав на комисии за допускане за явяване на конкурс за докторанти по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки за следните докторантски специалности: 

 

ГЕНЕТИКА – 24.04.2017 г. от 13 часа 

МИКРОБИОЛОГИЯ- 24.04.2017 г. от 13 часа 

БИОХИМИЯ-24.04.20176 г. от 13 часа 

КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ-24.04.20176 г. от 13 часа 

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ - 24.04.20176 г. от 13 часа 

 

 Състав на комисии за конкурсен изпит по специалността за докторанти по област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки за следните докторантски специалности: 

ГЕНЕТИКА – 19.06.2017 г.  

МИКРОБИОЛОГИЯ- 19.06.2017 г.  

БИОХИМИЯ- 19.06.20176 г.  

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ - 16.06.20176 г.  

 

15.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  Състав на комисия и дати за провеждане на 

държавен изпит по специалности „Екология и опазване на околната среда“ и „Биология, 



човешко поведение и здраве“- ОКС «бакалавър» - редовна и поправителна сесия 2017 г. във 

Филиала в гр. Смолян. 

 

16.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Предложенията за хоноруване на 

преподаватели от Биологически факултет на ПУ за учебната 2017/2018 година за нуждите на 

специалност „Биология, човешко поведение и здраве“ за Филиала в гр. Смолян 

 

17.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет предлага на почитаемия Академичен съвет  да обяви 

следните класирани конкурси за академични длъжности: 

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

информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност 

Ботаника-Анатомия и морфология на растенията, със срок 3 (три) месеца от обнародване в 

Държавен вестник; 

 Доцент по област на висше образование 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 от 

обнародване в Държавен вестник. 
 

18.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Междуклетъчна 

сигнализация и сигнална трансдукция“. 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Клетъчни култури и 

тяхното приложение“. 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Анатомия на 

дихателната, отделителната, храносмилателната и полова система при гръбначни 

животни“. 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Хистопатология и 

патофизиология на органи от дихателната, отделителната, храносмилателната и полова 

система при гръбначни животни“. 

 Комисия за провеждане на докторантски изпит по дисциплината „Флуоресцентна 

микроскопия“. 
 

19.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Научно жури във връзка с откритата 

процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ от Николай Пламенов 

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

професионално направление  4.3 Биологически науки, докторска програма Молекулярна 

биология. 



20.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: План-сметки за теренни упражнения, 

предвидени в учебния план с І, ІІ и ІІІ курс от специалностите: Биология (редовно и задочно 

обучение), Биология и химия, Биология и английски език, Екология и ООС (редовно и задочно 

обучение), Екология на биотехнологичните производства и Молекулярна биология. 

 

21.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: План-сметка в размер на 200 лева за отпечатване 

на автореферат за предстояща защита на дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ на 

Николай Пламенов Аначков, докторант в катедра „Физиология на растенията и молекулярна 

биология“. 

 

 
Секретар на БФ:……………….    

                         Е. Георгиева  

 


