
Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 19.05.2017 година 

(Протокол № 226) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Допълнителни правила, към правила за 

организация на учебния процес от учебната 2017/2018 г.: 

1. Ограничава се хоноруването на часове. 

1.1. На докторантите се възлага до 180 ч. педагогическа практика във всяка година 

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

специалност. 

1.2. По изключение се хоноруват външни преподаватели при специфика на 

преподаваната материя и материална база. 

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. Лекционните курсове се извеждат в слети потоци. 

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

индивидуалния план и при наличие на финансов ресурс да получи 

възнаграждение за наднормени часове, за не повече от 60 часа от ръководство 

на дипломанти и 120 часа от ръководство на докторанти. 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Промени в  комисия и датите за държавни 

изпити за уч. 2016/2017 г. 

 

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

утвърди магистърски програми и семестриални такси за обучение на студенти в 

Биологическия факултет през учебната 2017/2018 г.: 

 
№ Магистърска програма Направление Форма на 

обучение 

Срок на 

обучение 

Сем. 

такса 

1 Антропология специалисти редовно 1 година,  

2 семестъра 

650 лв. 

2 Биодиагностика специалисти редовно 1 година,  

2 семестъра 

990 лв. 

3 Биоинформатика специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

790 лв. 

4 Биология специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

600 лв. 

5 Биология  и психология на 

развитието 

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

700 лв. 

6 Биология  и психология на 

развитието 

неспециалисти редовно 2 години,  

4 семестъра 

700 лв. 

7 Биотехнологична специалисти редовно 1 година,   950 лв. 



микробиология 2 семестъра 

8 Биофармацевтична биохимия специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

950 лв. 

9 Биоразнообразие, екология и 

консервация 

специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

750 лв. 

10 Биоразнообразие, екология и 

консервация 

неспециалисти редовно 2 години, 

4 семестъра 

750 лв. 

11 Генетика специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

910 лв. 

12 Екология и опазване на 

екосистемите 

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

750 лв. 

13 Екология и опазване на 

екосистемите 

неспециалисти редовно 2 години,  

4 семестъра 

750 лв. 

14 Екология, управление и контрол на  

околната среда 

специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

750 лв. 

15 Екология, управление и контрол на  

околната среда 

неспециалисти редовно 2 години,   

4 семестъра 

750 лв. 

16 Екология и устойчиво развитие 

на селищни системи  

специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

750 лв. 

17 Екология и устойчиво развитие 

на селищни системи  

неспециалисти редовно 2 години,  

 4 семестъра 

750 лв. 

18 Екология на водни екосистеми 

и аквакултурни производства 

специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

750 лв. 

19 Екология на водни екосистеми 

и аквакултурни производства 

неспециалисти редовно 2 години,   

4 семестъра 

750 лв. 

20 Лечебни и етерични растения специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

750 лв. 

21 Лечебни и етерични растения неспециалисти редовно 2 години,  

4 семестъра 

750 лв. 

22 Медицинска биология специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

800 лв. 

23 Медицинска биология неспециалисти редовно 2 години, 

 4 семестъра 

800 лв. 

24 Микробиологичен контрол и 

безопасност на храни 

специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

950 лв. 

25 Молекулярна биология и 

биотехнология 

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

790 лв. 

26 Паразитология специалисти редовно 1 година,  

 2 семестъра 

850 лв. 

27 Репродуктивна биология  специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

950 лв. 

28 Управление на иновациите в  

биоиндустриите 

специалисти редовно 1 година,   

2 семестъра 

900 лв. 



29 Учител по биология специалисти, без 

педагогическа 

квалификация 

редовно 1 година,  

 2 семестъра 

600 лв. 

30 Биологично образование  специалисти, 

с педагогическа 

квалификация  

редовно 1 година,   

2 семестъра 

600 лв. 

 

 
Допълнителна професионална квалификация 

 

1. Учител по биология Задочно обучение 1 година, 2 семестъра 500 лв. 

 

 

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

 Да утвърди учебен план на ОКС „бакалавър“ по специалност „Фармацевтични 

биотехнологии“, задочно обучение, професионално направление 5.11. 

Биотехнологии. 

 Да утвърди актуализиран учебен план на ОКС „магистър“ по специалност 

„Микробни биотехнологии“. 

 Да утвърди актуализиран учебен план на ОКС „магистър“ по специалност „Учител 

по биология“ в сила от учебната 2017/2018 г.  

 Да утвърди актуализиран учебен план на допълнителна професионална 

квалификация „Учител по биология“ в сила от учебната 2017/2018 г. 

 Учебни курсове, които ще се извеждат на английски език за обучение по програма 

Еразъм от учебната 2017/2018 г.: Екологичен мониторинг,  Екология, Принципи на 

ландшафната екология, Палеонтология, Екологична токсикология, Въведение в 

биоинформатиката, Молекулярна вирусология, Регулация на генната експресия, 

Молекулярна биология, Биологични мембрани, Молекулярна растителна патология, 

Основи на биотехнологиите, Биохимия, Ензимология. 

 

5.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Факултативни дисциплини, които да се 

предложат на другите факултети: Екология, Наркотици, здраве и общество, Умения за 

дебатиране, Генетика, Генетика на човека и психогенетика, Биология на развитието,Обща 

хистология и патология. 

 

6.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Хонорувани преподаватели от 

Биологически факултет на ПУ за учебната 2017/2018 г., за нуждите на филиала на ПУ в 

гр. Кърджали. 

 



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

 Да утвърди актуализиран учебен план на ОКС „бакалавър“, специалност „Биология, 

човешко поведение и здраве“ във филиала  на Пловдивския университет в гр. Смолян от 

учебната 2017/2018 година.  

 Да утвърди актуализиран учебен план на ОКС „бакалавър“, специалност „Биология 

и управление на природните ресурси“ във филиала на Пловдивския университет в  гр. 

Кърджали от учебната 2017/2018 година. 

 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Научно жури във връзка с откритата процедура за придобиване на образователна и 

научна степен „доктор“ от Здравка Петрова Иванова  по: област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 

Биологически науки, докторска програма Молекулярна биология. 

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

дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ на Здравка Петрова Иванова, докторант в 

катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“. 

 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Отчислява с право на защита от 22.05.2017 г. Георги Иванов Минков, докторант на 

самостоятелна подготовка по област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност 

Биоинформатика  в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология“. 

 Прекъсва  редовната докторантура на Дияна Русева Башева, докторант по област на 

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

направление 4.3 Биологически науки, научна специалност Ботаника  в катедра „Ботаника 

и МОБ“ за период от 2 (две) години, поради майчинство, считано от 01.06.2017 год. 
 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Финален отчет, становище от научния 

ръководител и отлична оценка за работата на Георги Иванов Минков, докторант на 

самостоятелна подготовка по област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.3 Биологически науки, научна специалност 

Биоинформатика  в катедра „Физиология на растенията и молекулярна биология 

 

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

 Доклад за изпълнението на препоръките на Постоянната комисия по технически 

науки от процедурата за оценяване на проект за разкриване на професионално 

направление 5.11. Биотехнологии, за ОКС „бакалавър“, специалност „Фармацевтични 

биотехнологии“ в ПУ „П.Хилендарски“. 

 Доклад-самооценка за акредитация на професионално направление 5.11. 

Биотехнологии, ОКС „бакалавър“, специалност „Фармацевтични биотехнологии“ редовно 



и задочно обучение и ОКС „магистър“,специалност „Микробни биотехнологии“, редовно 

обучение в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 
 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет хонорува: 

 Докторант  Борислава Атанасова Тодорова  - 55 часа теренни упражнения със 

специалност „Екология и ООС“ – ІІІ курс задочно обучение и ІІ курс редовно ( от 

нормативите на доц. Д. Георгиев – 20 ч. и на гл.ас. В. Янчева 35 ч.). Часовете са от 

индивидуалния план на докторанта. 

 Докторант Владимир Дамянов Добрев – 50 часа теренни упражнения с ІІІ курс, 

специалност „Екология и ООС“- редовно обучение (от норматива на проф. Велчева). 

Часовете са от индивидуалния план на докторанта. 

 Докторант Атанас Михайлов Миков – 30 часа теренни упражнения с ІІІ курс, 

специалност „Екология и ООС“- задочно обучение (от норматива на доц. Гечева). Часовете 

са от индивидуалния план на докторанта. 

 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: 

 Регламент за провеждане на летните теренни практики в Биологическия факултет; 

 Регламент за провеждане на учебни практики в Биологическия факултет. 

 

 

 

Секретар на БФ:……………………. 

 Е. Георгиева



 


