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Р Е Ш Е Н И Я 
на Факултетния съвет на Биологическия факултет 
от заседанието, проведено на 17.12.2019 година  

(Протокол № 249) 
 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие, във връзка с изпълнението на 
препоръките на ПК по Технически науки на НАОА (протокол № 32/14.12.2018 
г.) и предлага на Академичния съвет да утвърди: 

 Нов учебен план на ОКС „магистър“, специалност „Микробни 
биотехнологии“, в област на висше образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.11 Биотехнологии, със срок 1 година, 2 
семестъра, за завършили професионално направление 5.11 

 Нов учебен план на ОКС „магистър“, специалност „Микробни 
биотехнологии“, в област на висше образование 5. Технически науки, 
професионално направление 5.11 Биотехнологии, със срок 2 години, 4 
семестъра, за завършили професионални направления – 1.3, 4.3, 5.12, 
6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да 
утвърди учебен план за придобиване на професионална квалификация «Учител 
по биология и здравно образование», за  неспециалисти (с висше образование, 
ОКС „бакалавър“ или „магистър“, квалификация „учител“), приети съгласно 
Решение на МС №587 от 10.10.2019 г. и актуализираната Национална програма 
„Мотивирани учители“. 

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дата – 07.02.2020 г. и комисия за 
провеждане на Държавен изпит за студенти от ОКС „бакалавър“ на всички 
специалности на Биологическия факултет, семестриално завършили през 
уч.2018/2019 г. и предходни години.  

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за подготовка на КСК 
2020/2021 г.  

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: 

 Биологическият факултет да проведе състезание за ученици 
„Пътешествие в биологията“ на 21.03.2020 г. 

 Оценките от първия етап на състезанието да се признават за 
кандидатстване за обучение в Биологическия факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ през учебните 2020/2021 г. и 2021/2022 г. 

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за подготовка и провеждане 
на състезанието „Пътешествие в биологията“. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди провеждане на „Дни на отворените 
врати“ на 25-26.03.2020 г. 

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за изготвяне на изпитните 
варианти за кандидатстудентския изпит по биология. 
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9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за проверка на писмените 
работи от кандидатстудентските изпити по биология, както и от първия етап на 
състезанието „Пътешествие в биологията“.  

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дата за провеждане на първи 
предварителен кандидатстудентски изпит по биология – 05.04.2020 
г.(неделя). 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дата за провеждането на 
церемонията по връчването на дипломи в Биологическия факултет– 
04.04.2020 г. (събота) от 10.30 ч., в Спортната зала на ПУ „Паисий 
Хилендарси“ на бул. „България“ № 236 А. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди заявката за прием на студенти по 
специалности за уч. 2020/2021 г.  

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди промяна на темата на 
дисертационния труд на редовен докторант Мария Николова Милова от „Оценка 
на ендометриалната възприемчивост и ембрионалната имплантация чрез 
профилиране на генетични и хормонални маркери“ на „Оценка на 
ендометриалната възприемчивост чрез профилиране на генетични и 
хормонални маркери“. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: 

 Разкриване на процедура за публична защита на дисертационен труд за 
придобиване на научна степен „доктор на науките“ от гл.ас.д-р Тихомир 
Илиев Въчев; 

 Състав на научно жури за официалната защита;  

 План сметка в размер на 200 лв. за отпечатване на автореферат; 
 Дата, час и място на официалната защита - 11.05.2020 г. от 10 ч. в 15 

аудитория на Биологически факултет. 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетния съвет утвърди състав на научно жури за 
провеждане на конкурс за „главен асистент“ по Зоология (Зоология на 
безгръбначните). 

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди актуализиран състав на Комисията 
по учебни дейности на Биологическия факултет.  

17.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди актуализиран състав на 
Консултативната комисия към Биологическия факултет.  

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди актуализиран състав на Комисията 
по качеството на Биологическия факултет.  

19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра гл.ас.д-р Весела Янчева за Еразъм 
координатор на Биологическия факултет. 

20. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет избра доц.д-р Ивелин Моллов за 
представител на Биологическия факултет в комисията за професионално 
развитие и реализация на студенти и докторанти. 
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Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


