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

от заседанието, проведено на 15.05.2020 г.  
(Протокол № 252) 

 

1.РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: Обявяване на конкурс за заемане на 
академична длъжност „доцент“ по област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3 
Биологически науки, Клетъчна биология, със срок 3 (три) месеца от обявяването 
в Държавен вестник. 

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дистанционно приключване на 
уч.2019/2020 г., без удължаване на семестъра, за всички специалности и 
дисциплини.  

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Провеждане на поправителна сесия 
за студентите от 4 курс, на всички специалности в Биологическия факултет и 
семестриално завършили предходни години, през месеци май-юни 2020 г. 

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Еднократно преместване на 
практиките, заложени по учебен план в 1 и 2 курс, съответно, в уч. 2020/2021 г. 
и провеждане на практиките, заложени в учебните планове в 3 курс по 
целесъобразност. 

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разпределението на часовете по 
катедри за уч. 2020/2021 г.  

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Главни асистенти с ОНС „доктор“, 
които ще извеждат лекции през уч. 2020/2021 г. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Възлага на лекционните часове по 
дисциплината Биофизика, за уч. 2020/2021 г. на доц. Арнаудов (катедра АФЧ).  

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Курсове, по дисциплини от учебните 
планове, които могат да се провеждат на английски език, за Еразъм студенти. 

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Хонорувани преподаватели, 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град Смолян 
през учебната 2020/2021 г. в съответните специалности. 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Еднократна промяна в учебния 
план на специалност „Биология, човешко поведение и здраве“, ОКС „бакалавър“, 
редовно обучение, с цел оптимизиране на учебния процес: Избираемата 
дисциплина 4 „Етология“ да бъде преместена от VІІ в VІІІ семестър. 

11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Състав на комисии и дати за 
писмени държавни изпити, за ОКС „Бакалавър“ през учебната 2019/2020 г., по 
специалности „Биология, човешко поведение и здраве“ и „Екология и опазване 
на околната среда“ във Филиал Смолян на ПУ „П. Хилендарски“. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Хонорувани преподаватели,  

ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град 

Кърджали през учебната 2020/2021 г.  
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13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия, дати и конспект за 
държавен изпит в ОКС „бакалавър“, специалност „Биология и опазване на 
околната среда“ във Филиал Кърджали на ПУ „П. Хилендарски“. 

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промяна на темата на 
дисертационния труд на Ивица Димов, редовен докторант по област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално 
направление 4.3 Биологически науки, докторска програма “Биохимия“ от 
“Изследване    синергистичния    ефект на олигозахариди върху  регулаторните 
механизми на ензими от въглехидратната обмяна и антиоксидантната защита на 
организма” на „Изследване синергистичния ефект на пребиотични 
олигозахариди върху ензими от въглехидратната обмяна и антиоксидантната 
защита на организма”. 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия по допустимост за 
кандидат-докторанти по докторска програма „Биохимия“. 

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия за провеждане на 
конкурсен изпит по специалността за докторска програма „Биохимия“. 

17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дата и комисия за провеждане на 
изпит от индивидуалния план на редовен докторант Сибел Джевдет Азиз, 
докторска програма „Генетика“. 

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дата и комисия за провеждане на 
изпит от индивидуалния план на редовен докторант Станимира Ангелова,  
докторска програма „Биохимия“. 

19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дата и комисия за провеждане на 
изпит от индивидуалния план на задочен докторант Теодора Панайотова  
докторска програма „Биохимия“. 

20. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Удължаване на срока за 
прекъсване на обучението на редовен докторант Славка Николаева Томова, 
докторска програма „Методика на обучението по биология“ с една година, поради 
майчинство, считано от 01.07.2020 г.   

21. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Удължаване на срока за 
прекъсване на обучението на редовен докторант Даринка Каменова Бояджиева-
Дойчинова, докторска програма „Молекулярна биология“ с шест месеца, поради 
обективни причини, считано от 01.06.2020 г.   

22. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Доклад-самооценка, по утвърдените 
от НАОА критерии, за програмна акредитация на докторска програма 
„Биоинформатика“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.   

23. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие:  Доклад-самооценка, по утвърдените 
от НАОА критерии, за програмна акредитация на докторска програма 
„Ботаника“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.   
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24. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие: Доклад-самооценка, по утвърдените 
от НАОА критерии, за програмна акредитация на докторска програма „Зоология“ 
от професионално направление 4.3 Биологически науки, област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и информатика.   

 25. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие:  Доклад-самооценка, по утвърдените 
от НАОА критерии, за програмна акредитация на докторска програма 
„Морфология“ от професионално направление 4.3 Биологически науки, област 
на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.   

26. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие:  Доклад-самооценка, по утвърдените 
от НАОА критерии, за програмна акредитация на докторска програма 
„Физиология на растенията“ от професионално направление 4.3 
Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика.   

27. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие:  Доклад-самооценка, по утвърдените 
от НАОА критерии, за програмна акредитация на докторска програма „Екология 
и опазване на екосистемите“ от професионално направление 4.3 
Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, 
математика и информатика.   

28. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Резултатите от анкетата, 
проведена с докторанти и публикуването и на сайта на Биологическия факултет. 

29. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Провеждането на БалканБио V се 
отлага за 15-16 април 2021 г. 

30. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Промени в редакторския и 
техническия борд на списание JBB 

 Гл.ас.д-р Иван Илиев да бъде включен в редакторския борд 

 Да бъде заменена проф.д-р Галина Яхубян в редакторския борд с доц. д-р 
Марияна Гозманова 

 Биолог д-р Маринела Цанкова да бъде включена в техническия борд. 

31. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия в състав доц.д-р Гана 
Гечева и доц.д-р Ивелин Моллов, която да проведе изпит по дисциплината 
„Екологичен мениджмънт“ със студенти от специалност Екология и ООС, 4 курс, 
задочно обучение. 

32. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри извеждане на 30 часа упражнения 
по дисциплината „Генетика на популациите“, с 4 курс, специалност Биология, 
задочно обучение през уч. 2020/2021 г. от редовен докторант Сибел Джевдет 
Азис, докторска програма „Генетика“, без заплащане, като част от индивидуалния 
план за обучение на докторанта.  

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


