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

от заседанието, проведено на 16.04.2019 година  
(Протокол № 244) 

 

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

утвърди нов учебен план на специалност „Фармацевтични  биотехнологии“, 

ОКС „бакалавър“, редовно и задочно обучение, съответно, в сила от учебната 

2019/2020 година за I курс, в който са изпълнени препоръките на Постоянната 

комисия по Технически науки на НАОА, както следва: 

 В учебния план е въведена дисциплината „Обща химия“ с хорариум 30 

часа лекции и 30 часа упражнения в 1 семeстър; 

 От учебния план са изключени следните дисциплини с общ биологичен 

характер – „Ембриология и хистология“, „Зоология“, „Анатомия и 

физиология на човека“; 

 От учебния план е изключена дисциплината „Хранителни 

биотехнологии и безопасност на храни“.   

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разпределението на часовете по 

катедри за учебната 2019/2020 г.  

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Главни асистенти с ОНС „доктор“ 

от катедра „Биохимия и микробиология“, които да извеждат лекции през 

учебната 2019/2020 г. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Учебни курсове по дисциплините 

от учебния план на ОКС „магистър“ по специалност „Учител по биология“. 

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

утвърди магистърски програми (включително форми на обучение и такси), по 

които Биологическият факултет ще обучава студенти през учебната 2019/2020 

г.  

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дати, конспекти и изпитни 

комисии за провеждане на държавни изпити в магистърските програми на 

Биологическия факултет.  

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промени в избираема дисциплина  

IV (в V сем.) от учебния план на специалност „Биология и химия“ в сила за I, 

II, III курс от уч. 2019/2020 г.. Отпадат следните дисциплини:  

- Химия на хетероциклените съединения; 

- Химия на органичните вещества в парфюмерийни и козметични 

продукти; 

- Екологичен катализ. 
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8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Хонорувани преподаватели (по списък) за извеждането на учебния 

процес в ПУ Филиал-Смолян през учебната 2019/2020 г. в съответните 

специалности; 

 Еднократни промени в учебния план на специалност „Биология, 

човешко поведение и здраве“, ОКС „Бакалавър“, редовно обучение; 

 Състав на изпитни комисии и дати за писмени държавни изпити за ОКС 

„бакалавър“ по специалности - редовна сесия: 26.07.2019 г.; 

поправителна сесия: 26.09.2019 г.;   

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди:  

 Хонорувани преподаватели (по списък) за извеждането на учебния 

процес в ПУ Филиал-Кърджали през учебната 2019/2020 г.  

 Главни асистенти с ОНС „доктор“, които ще четат лекции през уч. 

2019/2020 г.  

 Дати, конспект и състав на изпитната комисия за провеждане на 

писмени държавни изпити в ОКС „бакалавър“ - редовна сесия – 

12.07.2019 г.; поправителна сесия – 20.09.2019 г.  

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за допускане на 

кандидат-докторантите до провеждането на конкурсния изпит по докторска 

програма Ботаника. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за провеждане на 

конкурсния изпит за докторант по докторска програма Ботаника, който ще се 

проведе на 25.06. 2019 г. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дати за провеждане на 

изпити по „Цитогенетика“ и „Мутации“, съответно на 29.05.2019 г. и 02.07.2019 

г. от индивидуалния план на редовен докторант докторант Илияна Илиева 

Илиева, докторска програма „Генетика“. 

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за провеждане на 

изпит по дисциплината „Статистически методи в екологията“ на 12.05.2019 г. 

от индивидуалния план на редовен докторант Красимир Христов Киров, 

докторска програма „Екология и опазвене на екосистемите“. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за провеждане на 

изпит по дисциплината „Молекулни основи на стреса“ от индивидуалния план 

на редовен докторант Димитър Серафимов Кирковски, докторска програма 

„Молекулярна биология“. 
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15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за провеждане на 

изпит по дисциплината „Методи в молекулярната биология“ от 

индивидуалния план на редовен докторант Мерием Реджеп Дургуд, докторска 

програма „Молекулярна биология“. 

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разкриване на процедура за 
публична защита на дисертационния труд на Катя Христова Николова; състав 
на научното жури; план-сметка от 200 лв. (двеста лева) за издаване на 
автореферат; дата, час и място за публична защита - 10.07.2019 г. от 11.00 часа 
в зала Компас на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разкриване на процедура за 
публична защита на дисертационния труд на Борислав Петров Матеев; състав 
на научното жури; план-сметка от 200 лв. (двеста лева) за издаване на 
автореферат; дата, час и място за публична защита - 05.06.2019 г. (сряда) от 
11.00 часа в 15 ауд. на Биологически факултет на ПУ „П.Хилендарски“. 

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разкриване на процедура за 
публична защита на дисертационния труд на Борислава Атанасова Тодорова; 
състав на научното жури; план-сметка от 200 лв. (двеста лева) за издаване на 
автореферат; дата, час и място за публична защита - 27.06.2019 г. (четвъртък) 
от 11.00 часа в 15 ауд. на Биологически факултет на ПУ „П.Хилендарски“. 

19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Изразходване на средства в 

размер на 664 лв. във връзка с провеждане на практика по „Екология“, 

„Екология и ООС“ и „Консервационна екология“ със студенти от ОКС 

„Бакалавър“ на специалности „Екология и ООС“, 3 курс, редовно и задочно 

обучение; „Биология“, 3 курс, редовно и задочно обучение; „Биология и 

химия“, 3 курс; „Биология и английски език“, 3 курс. 

20. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Правила за изплащане на 

наднормените часове за уч.2018/2019 г., както следва: 

 Изплащат се до 240 часа над утвърдения годишен норматив на 

преподавателите; 

 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 могат да се изплатят до 120 ч.от 

ръководство на докторанти и до 60 ч.от ръководство на дипломанти. 

21. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Хоноруване на специалист 

биолог Борислава Тодорова за извеждане на 30 часа теренни упражнения със 

специалност „Биология“, задочно обучение и докторант Атанас Миков за 

извеждане на 30 часа теренни упражнения със специалност „Биология“, 
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задочно обучение, без заплащане, като част от индивидуалните планове за 

обучение на докторантите.  

22. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да бъде назначена докторант 

Десислава Колчакова на временен ТД за 1 сем. на уч. 2019/2020 г. на мястото на 

гл.ас. д-р Цветелина Бацалова, за времето на отпуска ú по майчинство. 

23. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Обобщени резултати и препоръки на 

Комисията по качеството на Биологическия факултет в резултат на анализа на 

анкета №1, проведена със студенти от различни професионални направления. 

24. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия по атестация на 

преподавателите в Биологическия факултет. 

25. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Включване в издателския план 

на Университетско издателството „Паисий Хилендарски“ на учебник по 

„Програмиране в биоинформатиката с Python R и Java“, с автори доц. д-р 

Веселин Баев, д-р Георги Минков и гл.ас.д-р Елена Апостолова. 

26. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Във връзка с изискванията на чл. 4, 

ал. 13 от ЗРАСРБ (изменен от 05.05.2018 год.) да се използва английски език за 

нуждите на процедурите, обявявани в Биологическия факултет. 

 

 

       Секретар на Биологическия факултет:             

                                                    Борислава Тодорова      


