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Р Е Ш Е Н И Я 
на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 19.03.2019 година  
(Протокол № 243) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси 

за академични длъжности в предстоящата сесия.   

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да 
утвърди учебни планове, в сила от учебната 2019/2020 г. 
за ОКС „бакалавър“ 

 Актуализиран учебен план за специалност Биоинформатика в сила за I 
и II курс; 

 Актуализиран учебен план за специалност Биоинформатика в сила за 
III курс; 

 Актуализиран учебен план за специалност Биоинформатика в сила за 
IV курс; 

 Актуализиран учебен план за специалност Медицинска биология в 
сила за I и II курс; 

 Актуализиран учебен план за специалност Медицинска биология в 
сила за IV курс; 

 
и ОКС „магистър“: 

 Актуализиран учебен план за специалност Антропология – за биолози, 
редовно обучение;  

 Нов учебен план за специалност Антропогенетика и генеалогия – за 
биолози, редовно обучение;  

 Нов учебен план за специалност Антропогенетика и генеалогия – за 
небиолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Биодиагностика – за 
биолози, редовно обучение;  

 Актуализиран учебен план за специалност Биодиагностика – 
небиолози, редовно обучение;  

 Актуализиран учебен план за специалност Биоинформатика – за 
биолози, редовно обучение;  

 Актуализиран учебен план за специалност Биоразнообразие, екология 
и консервация - за биолози, редовно обучение;  

 Актуализиран учебен план за специалност Биоразнообразие, екология 
и консервация - за небиолози, редовно обучение;  

 Актуализиран учебен план за специалност Биология – за биолози, 
редовно обучение;  

 Актуализиран учебен план за специалност Биофармацевтична 
биохимия - за биолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Биофармацевтична 
биохимия - за небиолози, редовно обучение;  
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 Актуализиран учебен план за специалност Генетика - за биолози, 
редовно обучение;  

 Актуализиран учебен план за специалност Генетика - за небиолози, 
редовно обучение;  

 Актуализиран учебен план за специалност Екология и опазване на 
екосистемите - за биолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Екология и опазване на 
екосистемите - за небиолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Екология и устойчиво 
развитие на селищни системи – за биолози, редовно обучение 
(изнесено обучение за филиал Кърджали); 

 Актуализиран учебен план за специалност Екология, управление и 
контрол на околната среда - за биолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Екология, управление и 
контрол на околната среда - за небиолози, редовно обучение; 

 Нов учебен план за специалност Индустриална микробиология - за 
биолози, редовно обучение; 

 Нов учебен план за специалност Индустриална микробиология - за 
небиолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Лечебни и етерични 
растения - за биолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Лечебни и етерични 
растения - за небиолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Медицинска биология - за 
биолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Микробиологичен контрол и 
безопасност на храни - за биолози, редовно обучение; 

 Нов учебен план за специалност Микробиологичен контрол и 
безопасност на храни - за небиолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Паразитология - за биолози, 
редовно обучение; 

 Нов учебен план за специалност Приложна молекулярна биология - за 
биолози, редовно обучение; 

 Нов учебен план за специалност Приложна молекулярна биология - за 
небиолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Репродуктивна биология - 
за биолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Репродуктивна биология - 
за небиолози, редовно обучение; 

 Актуализиран учебен план за специалност Управление на иновациите в 
биоиндустриите - за биолози, редовно обучение; 

 Нов  учебен план за специалност Управление на иновациите в 
биоиндустриите - за небиолози, редовно обучение. 
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3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди учебни курсове (програми) по 
дисциплини от учебните планове на специалностите от ОКС „бакалавър“ и 
ОКС „магистър“, по които Биологическия факултет, Филиал-Смолян и 
Филиал-Кърджали провеждат обучение. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди конспекти, дати и комисии за 
Държавните изпити за ОКС „бакалавър“ за учебната 2018/2019 г., както 
следва: 
За специалност „Биология“, „Екология и опазване на околната среда“ 
„Екология на биотехнологичните производства“ „Биология и химия“ и 
„Биология и английски език“ 
Редовна сесия: 23.07.2019 г. ( вторник) от 8.00 часа в Биологически факултет 
Поправителна сесия: 24.09.2019 г.( вторник) от 8.00 часа в Биологически 
факултет 
За специалност „Биология“, „Екология и опазване на околната среда“ 
„Екология на биотехнологичните производства“ „Биология и химия“ и 
„Биология и английски език“ 
Редовна сесия: 24.07.2019 г. от 8.00 часа в Биологически факултет 
Поправителна сесия: 25.09.2019 г. от 8.00 часа в Биологически факултет 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да 
утвърди Доклад-самооценка по утвърдените от НАОА критерии за програмна 
акредитация на професионално направление 4.3 Биологически науки в ПУ 
„Паисий Хилендарски“, ОКС „бакалавър“ по специалности: 

 Биология - редовно и задочно обучение;  

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

 Молекулярна биология - редовно обучение;  

 Медицинска биология - редовно обучение;  

 Биоинформатика - редовно обучение;  

 Биология с екотуризъм - редовно обучение (за Филиал-Смолян);  

 Биология и управление на природните ресурси - редовно обучение (за 
Филиал-Кърджали)  
 

и ОКС  „магистър“ специалности: 

 Антропология – за биолози, редовно обучение;  

 Антропогенетика и генеалогия – за биолози, редовно обучение;  

 Антропогенетика и генеалогия – за небиолози, редовно обучение; 

 Биодиагностика – за биолози, редовно обучение;  

 Биодиагностика – небиолози, редовно обучение;  

 Биоинформатика – за биолози, редовно обучение;  

 Биоразнообразие, екология и консервация - за биолози, редовно 
обучение;  

 Биоразнообразие, екология и консервация - за небиолози, редовно 
обучение;  

 Биология – за биолози, редовно обучение;  

 Биофармацевтична биохимия - за биолози, редовно обучение; 
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 Биофармацевтична биохимия - за небиолози, редовно обучение;  

 Генетика - за биолози, редовно обучение;  

 Генетика - за небиолози, редовно обучение;  

 Екология и опазване на екосистемите - за биолози, редовно обучение; 

 Екология и опазване на екосистемите - за небиолози, редовно 
обучение; 

 Екология и устойчиво развитие на селищни системи – за биолози, 
редовно обучение (изнесено обучение за филиал Кърджали); 

 Екология, управление и контрол на околната среда - за биолози, 
редовно обучение; 

 Екология, управление и контрол на околната среда - за небиолози, 
редовно обучение; 

 Индустриална микробиология - за биолози, редовно обучение; 

 Индустриална микробиология - за небиолози, редовно обучение; 

 Лечебни и етерични растения - за биолози, редовно обучение; 

 Лечебни и етерични растения - за небиолози, редовно обучение; 

 Медицинска биология - за биолози, редовно обучение; 

 Микробиологичен контрол и безопасност на храни - за биолози, 
редовно обучение; 

 Микробиологичен контрол и безопасност на храни - за небиолози, 
редовно обучение; 

 Паразитология - за биолози, редовно обучение; 

 Приложна молекулярна биология - за биолози, редовно обучение; 

 Приложна молекулярна биология - за небиолози, редовно обучение; 

 Репродуктивна биология - за биолози, редовно обучение; 

 Репродуктивна биология - за небиолози, редовно обучение; 

 Управление на иновациите в биоиндустриите - за биолози, редовно 
обучение; 

 Управление на иновациите в биоиндустриите - за небиолози, редовно 
обучение. 

 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да 
утвърди Доклад за изпълнение на препоръките на Постоянната комисия по 
природни науки, математика и информатика на НАОА от предходната 
процедура за акредитация и от процедури за следакредитационно 
наблюдение и контрол на професионално направление 4.3 Биологически 
науки в ПУ „Паисий Хилендарски“. 
 
7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дата – 12.04.2019 г.и дневен ред 

на Общото събрание на Биологическия факултет. 

 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Атестационни оценки на: 

ЦАНКО САВОВ ГЕЧЕВ - доцент, д-р, положителна 

РУМЯНА ПАНОВА ВЪЛКАНОВА – главен асистент, д-р, положителна 
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ГЕРГАНА ГАНЕВА ЗАХМАНОВА - главен асистент,д-р, положителна 

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ПОПОВА - главен асистент, д-р, положителна 

ПЕНКА ЛАЗАРОВА ВАСИЛЕВА - главен асистент, д-р, положителна 

ИВАН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ - главен асистент, д-р, положителна 

ЗЛАТКА ПЕТКОВА ВАКЛЕВА - главен асистент, д-р, положителна  

ГЕРГАНА ИВАНОВА СТАНКОВА - главен асистент, д-р, положителна 

ДАРИНКА КАМЕНОВА БОЯДЖИЕВА-ДОЙЧИНОВА - асистент, положителна 

ИВАН ЗЛАТКОВ ИЛИЕВ  - главен асистент, д-р, положителна 

ГАНА МИНКОВА ГЕЧЕВА- доцент, д-р, положителна 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: План-сметка в размер на 5350 
(пет хиляди триста и петдесет) лева за провеждане на практики по: 

 „Зоология на безгръбначни“, „Зоология на гръбначни животни“ със 
студентите от  I и II курс (редовно и задочно обучение) от специалност 
Биология, Молекулярна биология, ЕООС, Биология и химия, Биология 
и английски език; 

 „Анатомия и морфология на растенията“, „Систематика на 
растенията“, „Ботаника“ и „Фармацевтична ботаника“ със студенти от I 
и II курс (редовно и задочно обучение) от специалности Биология, 
ЕООС, Биология и химия, Биология и английски език, Фармацевтични 
биотехнологии и Молекулярна биология за учебната 2018/2019 г.   

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Илияна Илиева Илиева и 
Здравко Атанасов Аджалийски да въвеждат оценки за катедри „Биология на 
развитието“ и „Анатомия и физиология на човека“, съответно в базата данни 
на Пловдивски електронен университет. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Доц. д-р Емилия Андреенко да 
бъде заменена от доц. д-р Арнаудов в комисията за изготвяне на доклад-
самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.3 
Биологически науки.  

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Гл.ас.д-р Весела Славчева Янчева 

да бъде включена в Редакционната колегия на списание ZooNotes за 

техническа редакция на статиите и рефериране на списанието в 

международни база данни. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за проверка на 
изпитния тест от 1 етап от ученическото състезание „Пътешествие в 
биологията“ 2019 г и комисии за оценка на работата във 2-я етап.  

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Изразходването на средства по 
магистърски програми за финансиране на състезанието за ученици 
„Пътешествие в биологията“ на 23.03.2019 г 

 

       Секретар на Биологическия факултет:             
                                                 Борислава Тодорова  


