РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Биологическия факултет
от заседанието, проведено на 23.06.2020 г.
(Протокол № 253)
1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да
утвърди учебни планове за ОКС „магистър“, в професионално направление 4.3
Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, в сила от учебната 2020/2021 г. за следните
специалности:































Антропология – за биолози, задочно обучение;
Антропогенетика и генеалогия – за биолози, задочно обучение;
Антропогенетика и генеалогия – за небиолози, задочно обучение;
Биодиагностика – за биолози, задочно обучение;
Биодиагностика – небиолози, задочно обучение;
Биоинформатика – за биолози, задочно обучение;
Биоразнообразие, екология и консервация - за биолози, задочно обучение;
Биоразнообразие, екология и консервация - за небиолози, задочно
обучение;
Биология – за биолози, задочно обучение;
Биофармацевтична биохимия - за биолози, задочно обучение;
Биофармацевтична биохимия - за небиолози, задочно обучение;
Генетика - за биолози, задочно обучение;
Генетика - за небиолози, задочно обучение;
Екология и опазване на екосистемите - за биолози, задочно обучение;
Екология и опазване на екосистемите - за небиолози, задочно обучение;
Екология, управление и контрол на околната среда - за биолози, задочно
обучение;
Екология, управление и контрол на околната среда - за небиолози, задочно
обучение;
Индустриална микробиология - за биолози, задочно обучение;
Индустриална микробиология - за небиолози, задочно обучение;
Лечебни и етерични растения - за биолози, задочно обучение;
Лечебни и етерични растения - за небиолози, задочно обучение;
Медицинска биология - за биолози, задочно обучение;
Микробиологичен контрол и безопасност на храни - за биолози, задочно
обучение;
Микробиологичен контрол и безопасност на храни - за небиолози, задочно
обучение;
Паразитология - за биолози, задочно обучение;
Приложна молекулярна биология - за биолози, задочно обучение;
Приложна молекулярна биология - за небиолози, задочно обучение;
Репродуктивна биология - за биолози, задочно обучение;
Репродуктивна биология - за небиолози, задочно обучение;
Управление на иновациите в биоиндустриите - за биолози, задочно
обучение;
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Управление на иновациите в биоиндустриите - за небиолози, задочно
обучение.

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да
утвърди магистърските програми, по които Биологическия факултет ще провежда
обучение през учебната 2020/2021 г.:
№

Магистърска програма

Направление

1

Антропология

За биолози

2

Антропогенетика и
генеалогия
Антропогенетика и
генеалогия
Биодиагностика

За биолози

За биолози

7

Биоразнообразие, екология
и консервация
Биоразнообразие, екология
и консервация
Биология

8

Генетика

За биолози

9

Генетика

За небиолози

10

Екология и опазване на
екосистемите
Екология и опазване на
екосистемите
Екология, управление и
контрол на околната среда
Екология, управление и
контрол на околната среда
Индустриална
микробиология
Индустриална
микробиология
Лечебни и етерични
растения
Лечебни и етерични
растения
Медицинска биология

За биолози

Микробиологичен контрол и
безопасност на храни
Микробиологичен контрол и
безопасност на храни
Паразитология

За биолози

3
4
5
6

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

За небиолози
За биолози

За небиолози
За биолози

За небиолози
За биолози
За небиолози
За биолози
За небиолози
За биолози
За небиолози
За биолози

За небиолози
За биолози

Форма на
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение

Срок на
обучение
1 година,
2 семестъра
1 година,
2 семестъра
2 години,
4 семестъра
1 година,
2 семестъра
1 година,
2 семестъра
2 години,
4 семестъра
1 година,
2 семестъра
1 година,
2 семестъра
2 години,
4 семестъра
1 година,
2 семестъра
2 години,
4 семестъра
1 година,
2 семестъра
2 години,
4 семестъра
1 година,
2 семестъра
2 години,
4 семестъра
1 година,
2 семестъра
2 години,
4 семестъра
1 година,
2 семестъра
1 година,
2 семестъра
2 години,
4 семестъра
1 година,
2 семестъра

2

22

24

Приложна
молекулярна За биолози
биология
Приложна
молекулярна За небиолози
биология
Репродуктивна биология
За биолози

25

Репродуктивна биология

За небиолози

26

Учител по биология

По Наредба
№15/22.07.2019

27

Допълнителна
квалификация „Учител по
биология“

23

Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Задочно
обучение
Редовна
форма

1
2
2
4
1
2
2
4
1
2

година,
семестъра
години,
семестъра
година,
семестъра
години,
семестъра
година,
семестъра

Задочна
форма

1 година,
2 семестъра
Такса 600 лв. на
семестър

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да
утвърди:




Разкриването на нова специалност „Микробиология и вирусология“, ОКС
„бакалавър“, в област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика, професионално направление 4.3 Биологически
науки към Биологическия факултет от учебната 2020/2021 г.
Учебен план на специалността, включително приложение с избираеми и
факултативни дисциплини, в сила за I от учебната 2020/2021 г.

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да
утвърди актуализация на учебния план на специалност “Молекулярна биология“
в сила от учебната 2020/2021 г., както следва:



За I и II курс - замяна на дисциплината „Биологични мембрани“ с хорариум
30/0/30 в 4-ти семестър с дисциплината „Молекулярно-биологичен дизайн
и анализ“ със същия хорариум;
За III курс - преместване на на дисциплината „Биологични мембрани“ с
хорариум 30/0/30 в 6-ти семестър и замяната ѝ с дисциплината
„Молекулярно-биологичен дизайн и анализ“ със същия хорариум.

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Учебни курсове по дисциплините от
учебния план на ОКС „бакалавър“ по специалност „Микробиология и
вирусология“.
6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Дати и комисии за държавни изпити
в магистърските програми и допълнителна квалификация „учител“.
7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Съставът на изпитната комисия за
държавни изпити 2019/2020 г. за специалност „Биология и химия“ и „Биология и
английски език“ да бъде допълнен със старши учител Ирина Кирилова МиховаНанкова.
8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Правила за изплащане на
наднормени часове за учебната 2019/2020 г.
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Наднормените часове на щатните преподаватели се изплащат над
утвърдения годишен норматив, до 600 часа (общо часове от норматива +
наднормени)



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."

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: От списъка с избираеми дисциплини
за „Избираема дисциплина II” в III семестър на специалност Биология и химия (в
сила от учебната 2017/2018 г.) да отпадне дисциплината „Рефлексията в
обучението по химия“ от учебната 2020/2021 г.
10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Актуализиран списък с избираеми
дисциплини към учебния план на магистърска програма „Антропогенетика и
генеалогия“, в сила от учебната 2020/2021 г.
11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Отговорници на курсове за уч.
2020/2021 г.
12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: При необходимост, на учебнопомощният персонал, с ОНС „доктор“ могат да се възлагат за извеждане до 180
часа упражнения, без заплащане.
13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разпределението на средствата
предвидени за Биологическия факултет във връзка с Постановление №90 на МС
за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите
и специализантите от ДВУ и научните организации, между действащите редовни
докторанти на БФ към 23.06.2020 г.
14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Разпределение на средствата за
стимулиране на научно-изследователската дейност за 2019 г.
15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Доц. д-р Пламен Стефанов
Стоянов, БФ при ПУ „Паисий Хилендарски“ и проф.д-р Гинка Атанасова Антова,
ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски“ за научни ръководители на Виолета Христова
Мараджиева, редовен докторант в област на висще образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, докторска програма Ботаника.
16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Комисия и дата за изпит по
дисциплината „Методи за отчитане на цито- и генотоксичност“, от индивидуалния
план на Илияна Илиева Илиева, редовен докторант в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално
направление 4.3 Биологически науки, докторска програма Генетика.
17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Хонорува за учебната 2020/2021 г.
следните докторанти, без заплащане, като част от индивидуалния план за
обучение:
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Редовен докторант Илияна Илиева Илиева – 45 часа упражнения по
дисциплината „Обща генетика“ със специалност „Молекулярна биология“
II курс;
Редовен докторант Радослава Стоянова Стоянова - 90 часа упражнения по
дисциплината „Ембриология и хистология“ със специалност „Молекулярна
биология“ II курс;
Редовен докторант Цветелина Георгиева Андонова - 50 часа упражнения
по дисциплината „Практикум по анализ на растителни БАВ“ с МП „Лечебни
и етерични растения“;
Редовен докторант Бисер Сашков Станиславов - 10 часа упражнения по
дисциплината „Наркотици, здраве и общество“ със студенти от
специалност „Биология“ III курс, редовно обучение;
Редовен докторант Цветелина Руменова Младенова - 135 часа упражнения
по дисциплината „Фармацевтична ботаника“ със студентите от
специалност „Фармацевтични биотехнологии“, I курс;
Редовен докторант Ивайло Кирилов Лалков - 20 часа упражнения по
дисциплината „Хоспитиране и текуща педагогическа практика“ със
студенти от магистърска програма „Учител по биология“;
Редовен докторант Мариана Любенова Барзева - 10 часа упражнения по
дисциплината „Методика и техника на учебния експеримент по биология“
със студенти от специалност „Биология и английски език“ III курс;
Никола Стефанов Вакрилов, докторант в самостоятелна форма на
обучение - 30 часа упражнения по дисциплината „Хоспитиране и текуща
педагогическа практика по биология“ със студенти от специалност
„Биология и английски език“ IV курс;
Редовен докторант Димитър Серафимов Кирковски - 30 часа упражнения
по дисциплината „Въведение в биоинформатиката“ със специалност
Биоинформатика II курс;
Редовен докторант Мария Николова Милова - 20 часа упражнения по
дисциплината „Молекулярна биология“ със специалност „Молекулярна
биология“ II курс;
Редовен докторант Никол Славева Хаджиева - 25 часа упражнения по
дисциплината „Молекулярна биология“ със специалност Биология III курс,
задочно обучение;

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Споразумения за сътрудничество
с ПМГ „Яне Сандански“- гр. Гоце Делчев и СУ „Св.Климент Охридски“– Пловдив
19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Академични наставници по проекта
Студентски практики за Биологическия факултет:
гл.ас.д-р Красимир Тихомиров Тодоров
доц.д-р Делка Василева Карагьозова – Дилкова
гл.ас.д-р Весела Илиева Митковска
гл.ас.д-р Таня Димитрова Гирова
гл.ас.д-р Теодора Петрова Попова
гл.ас.д-р Елена Димитрова Апостолова-Кузова
гл.ас.д-р Славея Тенчева Петрова
гл.ас.д-р Златка Петкова Ваклева
гл.ас.д-р Мариана Иванова Мърхова-Косева – функционален експерт
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20. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Хонорувани преподаватели за
учебната 2020/2021 г.


Доц. д-р Димитър Иванов Василев: „Статистика в Биоинформатиката“ със
специалност Биоинформатика III к, - 30 часа лекции; „Бази данни“ със
специалност Биоинформатика II к, слят поток - 30 часа лекции. Общо 60
ч.лекции; (120 часа приведени към упражнения);



Д-р Здравка Петрова Иванова: „Статистика в биоинформатиката“ със
специалност Биоинформатика III к, – 30 часа упражнения;



Д-р Георги Иванов Минков: „Бази данни“ със специалност
Биоинформатика II к. – 45 часа упражнения; „Програмиране Java“ със
специалност Биоинформатика II к. – 45 часа упражнения; „Обектноориентирано програмиране“ със специалност Биоинформатика III к. – 30
часа упражнения; Биоинформатичен анализ - със специалност
Фармацевтични биотехнологии IV к. – 30 часа упражнения;
Биоинформатика - със специалност Компютърна химия IV к, редовно
обучение – 45 часа упражнения; общо: 195 часа, без заплащане;



Д-р Борислав Матеев - 30 часа лекции и 90 часа упражнения по
дисциплината „Медицинска техника IVF”, със специалност Медицинска
биология IV курс; общо 150 часа, приведени към упражнения.

21. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Включване в издателския план за
учебната 2020/2021 г. на следните учебни пособия:
 „Ръководство за лабораторни занятия по животински клетъчни култури“ с
автори Цветелина Бацалова, Джемал Мотен, Балик Джамбазов


„Ръководство за лабораторни упражниения по молекулярна биология на
развитието“ с автори Джемал Мотен, Цветелина Бацалова, Балик
Джамбазов

22. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: Доклада на председателя на
атестационната комисия и следните атестационни оценки на преподавателския и
непреподавателския състав:
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ БАЕВ – доцент, д-р - положителна
МАРИЯНА ХРИСТОВА ГОЗМАНОВА - доцент, д-р - положителна
САМИР ИЗЕТОВ НАИМОВ – доцент, д-р - положителна
ЕВЕЛИНА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА – главен асистент, д-р - положителна
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АПОСТОЛОВА-КУЗОВА– главен асистент, д-р положителна
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА – доцент, д-р - положителна
ПЕТЪР СТОЙКОВ БОЯДЖИЕВ – главен асистент, д-р - положителна
СЛАВИ АТАНАСОВ ТИНЕШЕВ – главен асистент, д-р - положителна
МЛАДЕН МАРИНОВ НАЙДЕНОВ – главен асистент, д-р - положителна
ТОНКА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА – доцент, д-р - положителна
ЙОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА ХУБЕНОВА – главен асистент, дбн - положителна
ДАНАИЛ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – главен асистент, д-р - положителна
ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ БИВОЛАРСКИ – главен асистент, д-р - положителна
МАРИАНА МАНОЛОВА НИКОЛОВА – главен асистент, д-р - положителна
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ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – доцент, ДБН - положителна
АТАНАС АНГЕЛОВ ИРИКОВ – главен асистент, д-р - положителна
СЛАВЕЯ ТЕНЧЕВА ПЕТРОВА – главен асистент, д-р - положителна
МАРИНЕЛА КРАСИМИРОВА ЦАНКОВА - биолог – много добра
БОГДАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ - биолог – много добра
ИВАНКА ДИМИТРОВА ПОПОВА - биолог – много добра
ИЛИЯНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА - биолог – много добра
ЕКАТЕРИНА СЛАВЧЕВА ГАЛИНОВА - мед. лаборант – много добра
ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА МЛАДЕНОВА - биолог – много добра
ГАЛИНА СТОИЛОВА ИЛИЕВА - биолог – много добра
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА - биолог – много добра
ГЕОРГИ ИВАНОВ МИНКОВ - матем.–информатик – много добра
ЗДРАВКО АТАНАСОВ АДЖАЛИЙСКИ - мед. лаборант – много добра
НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА - биолог – много добра
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА-ДОШКОВА - биолог – много добра
БОРИСЛАВА АТАНАСОВА ТОДОРОВА - секретар на БФ, биолог – много добра

Секретар на БФ:
(Борислава Тодорова)
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