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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 17.04.2018 година  

(Протокол № 235) 
 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да 

утвърди учебни планове за ОКС „магистър“ в сила от уч. 2018/2019 г., както 

следва: 

 Актуализирани учебни планове на специалност „Медицинска 

биология“, за специалисти и неспециалисти;  

 Нов учебен план на специалност “Биология“, за специалисти;  

 Актуализирани учебни планове на специалност „Екология и опазване 

на екосистемите“, за специалисти и неспециалисти;  

 Учебен план на специалност „Екология и опазване на екосистемите“, за 

специалисти, на английски език; 

 Актуализирани учебни планове на специалност „Екология, управление 

и контрол на околната среда“, за специалисти и неспециалисти; 

 Актуализирани учебни планове на специалност „Биотехнологична 

микробиология“, за специалисти и за неспециалисти; 

 Учебен план за ОКС „Магистър“ на нова специалност „Антропогенетика 

и родословие“, за специалисти, една година, два семестъра и 

неспециалисти, две години, четири семестъра, редовна форма на 

обучение, в област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки. Семестриална такса 750 лв. 

 

2.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди учебен план на специалност 

„Гражданско образование и биология“, в област на висше образование 1. 

Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 

обучението по ....., ОКС “бакалавър“, професионална квалификация „Учител 

по философия и гражданско образование и по биология“, редовна форма на 

обучение.  

 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дати и комисии за Държавни 

изпити и защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“, както следва: 

За специалности: 

“Екология и опазване на околната среда“ - редовно и задочно обучение; 

„Екология на биотехнологичните производства“; 

„Биология и химия“; 
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„Биология и английски език“ 

Редовна сесия: 18.07.2018 г. 

Поправителна сесия: 25.09.2018 г. 

 

4. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди дати и комисии за Държавни 

изпити и защита на дипломни работи за ОКС „Бакалавър“ , както следва: 

За специалности: 

„Молекулярна биология“  

„Медицинска биология“ 

„Биоинформатика“ 

„Биология“ - редовно и задочно обучение 

 Редовна сесия: 19.07.2018 г. 

 Поправителна сесия: 26.09.2018 г. 

 

5. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди: 

 Комисии и дати за провеждане на писмени държавни изпити за ОКС 

„бакалавър“, във Филиал-Смолян, по специалности „Биология, 

човешко поведение и здраве“ и „Екология и опазване на околната 

среда“ : 

           Редовна сесия: 20.07.2018 г., 10.00 ч. 

           Поправителна сесия: 06.10.2018 г., 10.00 ч. 

 

 Списък на хоноруваните преподаватели, ангажирани с извеждането на 

учебния процес във Филиал - Смолян през учебната 2018/2019 г. 

 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дати, комисии и конспекти за 

провеждане на Държавни изпити и защита на дипломни работи за 

магистърски програми: 

 „Екология, управление и контрол на околната среда“ 

 „Екология и опазване на екосистемите“ 

 „Екология и устойчиво развитие на селищни системи“ 

 „Медицинска биология“ 

 „Биология“ 

 „Лечебни и етерични растения“ 

 „Учител по биология“ 

 Допълнителна квалификация „Учител по биология“ 

 „Молекулярна биология“ 

 „Биоинформатика“ 

  „Паразитология“ 

 „Биоразнообразие, екология и консервация“ 
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 „Биотехнологична микробиология“ 

 „Микробиологичен контрол на храни“ 

 „Биофармацевтична биохимия“ 

 „Репродуктивна биология“ 

 „Биодиагностика“ 

 „Генетика“ 

 

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

Държавен изпит и защита на дипломни работи за ОКС „бакалавър“, на 

специалност „Биология и опазване на околната среда“, във Филиал-

Кърджали:  

Редовна сесия: 12.07.2018 г 10.00 ч. 

Поправителна дата: 21.09.2018 г. 10.00 ч. 

 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди следните избираеми дисциплини:  

 „Основни принципи на биологическата систематика“ за специалности 

Биология, редовно (Избираем модул III, 7ми семестър), Биология, 

задочно  (Избираем модул III, 7ми семестър), ЕООС, редовно (Избираем 

модул I, 5ти семестър), ЕООС, задочно (Избираем модул I, 5ти 

семестър);  

 „Приложна ентомология“ за специалност Медицинска биология 

(Избираем модул I, 5ти семестър); лектор – доц. д-р Анелия Стоянова; 

 „Приложна териология“ за специалност Медицинска биология 

(Избираем модул II, 6ти семестър); лектор – доц. д-р Христо Димитров. 

 Отпада избираемата дисциплина “Зоонози“ в учебния план на 

специалност “Медицинска биология“ (Избираем модул I, 5ти семестър). 

 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди разпределение за часовете по 

катедрите за академичната 2018/2019 г., редовно и задочно обучение. 

 

10. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди комисии и дата (26.06.2018 г.) за 

провеждане на кандидат-докторантски изпити по специалността за докторски 

програми „Биохимия“, „Микробиология“, „Методика на обучението по 

биология“.  

 

11. РЕШЕНИЕ:   Факултетният съвет утвърди план-сметки за летните теренни 

практики по катедри, както следва:  

“Ботаника и МОБ“, в размер на 2507 лв. (две хиляди петстотин и седем лв.) 

“Зоология“, в размер на 1930.00 лв. (хиляда деветстотин и тридесет лева ) 

„Екология и ООС“, в размер на 580.00 лв. (петстотин и осемдесет лева) 
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12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди хоноруване на следните 

преподаватели, без да им бъде изплащано възнаграждение, във връзка с 

провеждане на теренните практики: 

докторант Борислава Атанасова Тодорова – 35 ч. 

докторант Богдан Николов Николов – 35 ч. 

докторат Атанас Михайлов Михов – 30 ч. 

д-р Красимир Тихомиров Тодоров - 50 ч. 

 

13. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди научно жури във връзка с 

обявения в ДВ, бр.33 от 17.04.2018 г. конкурс за заемане на академичната 

длъжност “главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Ботаника) в състав: 

Външни членове за Пловдивски университет: 

1. Проф. дбн Илия Василев Чешмеджиев - пенсионер, гр. Пловдив, 

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

професионално направление 4.3. Биологически науки (Ботаника); 

 2. Доц. д-р Цветанка Георгиева Райчева – Аграрен университет, гр. 

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

информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки 

(Ботаника). 

Вътрешни членове за Пловдивски университет: 

1. Проф. д-р Румен Димитров Младенов – ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Ботаника); 

2. Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова – Дюлгерова – ПУ „Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки (Ботаника); 

3. Доц. д-р Детелина Стоянова Белкинова – ПУ „Паисий Хилендарски“, 

гр. Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Ботаника). 

Резервни членове: 

1. Доц.д-р Кирил Христов Стоянов – Аграрен университет, гр. Пловдив, 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки 

(Ботаника) - външен; 
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2. Доц. д-р Иванка Иванова Тенева-Джамбазова – ПУ „Паисий 

Хилендарски“, гр. Пловдив, област на висше образование 4. 

Природни науки, математика и информатика, професионално 

направление 4.3. Биологически науки (Ботаника) - вътрешен. 

 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди научно жури във връзка с 

обявения в ДВ, бр.33 от 17.04.2018 г. конкурс за заемане на академичната 

длъжност “главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни 

науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)за нуждите на ПУ 

Филиал „Л. Каравелов“ гр. Кърджали в състав: 

Външни членове за Пловдивски университет: 

1. Доц.д-р Венцислава Димитрова Ванчева - пенсионер, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и 

опазване на екосистемите); 

2. Доц.д-р Екатерина Георгиева Вълчева - Аграрен университет, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите); 

3. Доц. д-р Татяна Нунева Билева - Аграрен университет, гр. Пловдив, 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки 

(Екология и опазване на екосистемите. 

Вътрешни членове за Пловдивски университет: 

1. Проф. д-р Илиана Георгиева Велчева - ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите); 

2. Доц.д-р Гана Минкова Гечева - ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите). 

Резервни членове: 

1. Доц.д-р Жеко Йовчев Жеков - пенсионер, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Физиология на 

растенията) – външен; 

2. Доц.дбн Дилян Георгиев Георгиев - ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 
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Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) - 

вътрешен. 

 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди научно жури във връзка с 

обявения в ДВ, бр.33 от 17.04.2018 г. конкурс за заемане на академична 

длъжност “доцент“ по област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 

науки (Екология и опазване на екосистемите) в състав: 

Външни членове за Пловдивски университет: 

1. Проф. д-р Димитър Борисов Митев - пенсионер, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология); 

2. Проф. д-р Здравко Кирилов Хубенов - Национален природонаучен 

музей, гр.София, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Зоология); 

3. Доц. д-р Диян Михайлов Георгиев - Тракийски университет, Стара 

Загора, област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 

науки (Екология и опазване на екосистемите); 

4. Доц.д-р Венцислава Димитрова Ванчева - пенсионер, област на 

висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и 

опазване на екосистемите). 

Вътрешни членове за Пловдивски университет: 

1. Проф. д-р Илиана Георгиева Велчева - ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите); 

2. Проф.дбн Димитър Николаев Бечев - ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Зоология); 

3. Доц.дбн Дилян Георгиев Георгиев - ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите. 

Резервни членове: 

1. Доц. д-р Татяна Нунева Билева - Аграрен университет, гр. Пловдив, 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и 
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информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки 

(Екология и опазване на екосистемите) - външен; 

2. Доц.д-р Гана Минкова Гечева - ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите) - 

вътрешен. 

 

16. РЕШЕНИЕ:  Факултетният съвет утвърди научно жури във връзка с 

обявения в ДВ, бр.33 от 17.04.2018 г. конкурс за заемане на академична 

длъжност „професор“ по област на висше образовение 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 

науки (Генетика – Обща и популационна генетика) в състав: 

 Външни членове за Пловдивски университет: 

1. Проф.дбн Параскева Владимирова Михайлова – Институт по 

биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, област на висше 

образование 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление 4.3. Биологически науки, научна 

специалност (Генетика), (Зоология); 

2. Проф.дсн Дияна Лилова Светлева – Аграрен университет, 

гр.Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки, научна специалност (Генетика); 

3. Проф.дсн Лилян Крумов Сотиров - Тракийски университет, Стара 

Загора, област на висше образование 4. Природни науки, математика 

и информатика, професионално направление 4.3. Биологически 

науки, научна специалност (Генетика); 

4. Проф. д-р Нася Борисова Томлекова – ИЗК „Марица“, гр. Пловдив, 

област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна 

медицина, професионално направление 6.1. Растениевъдство, 

научна специалност (Селекция и семепроизводство на културни 

растения); 

5. Доц. д-р Петя Павлова Иванова – Институт по океанология, гр.Варна, 

област на висше образование 4. Природни науки, математика и 

информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, 

научна специалност (Генетика) (Молекулярна генетика); 

6. Доц.д-р Михаил Василев Панайотов - Тракийски университет, Стара 

Загора, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна 

медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство, научна 

специалност (Специални отрасли - буби). 

Вътрешни членове за Пловдивски университет: 
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1. Доц.д-р Анелия Михайлова Стоянова - ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Зоология). 

Резервни членове:  

1. Проф.дсн Пенка Цветанова Маринова – Институт по животновъдство,  

Костинброд, област на висше образование 6. Аграрни науки и 

ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. 

Животновъдство, научна специалност (Развъждане, генетика и 

репродукция на животни) - външен; 

2. Проф.дбн Димитър Николаев Бечев - ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. 

Пловдив, област на висше образование 4. Природни науки, 

математика и информатика, професионално направление 4.3. 

Биологически науки (Ентомология). 

 

 

 

             Секретар на Биологическия факултет:                                                                           

                                                                         (Б. Тодорова)                                                                        

 

 

 

 


