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Р Е Ш Е Н И Я 

на Факултетния съвет на Биологическия факултет 

от заседанието, проведено на 23.03.2021 г.  

(Протокол № 262) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши и предлага на Академичния съвет да 
обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, Ботаника, със срок 3 (три) 
месеца от обнародването му в Държавен вестник.  

2. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши и предлага на Академичния съвет да 
обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ 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 обнародването му в Държавен вестник.  

3. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши и предлага на Академичния съвет да 
обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по 
област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, Анатомия на човека, със 
срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник.  

4. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши и предлага на Академичния съвет да 
обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ по 
област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 
5.11 Биотехнологии (Микробни биотехнологии), със срок 2 (два) месеца от 
обнародването му в Държавен вестник.  

5. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши и предлага на Академичния съвет да 
обяви конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по област на 
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3 Биологически науки, Микробиология, със срок 
3 (три) месеца от обнародването му в Държавен вестник.  

6. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: С разрешение на Академичния съвет, 
II семестър да бъде удължен за времето на „затваряне“ поради емидемичната 
обстановка в страната, до 70% отработване на практическите занятия. 

7. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди дати и комисии за провеждане на 
държавни изпити в ОКС „бакалавър“ на специалностите в Биологическия 
факултет.  

8. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди актуализиран конспект за държавен 
изпит на специалност „Молекулярна  биология“, ОКС „бакалавър“.  

9. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за изготвяне на изпитните 
варианти за кандидатстудентския изпит по биология. 

10. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за проверка на писмените 
работи от кандидатстудентските изпити по биология. 
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11. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди комисия за провеждане на 
кандидатстудентската кампания 2021/2022 г. 

12. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри: В Комисията по учебни дейности, 
проф. д-р Румен Младенов да баде заменен от доц.д-р Пламен Стоянов – 
ръководител на катедра „Ботаника и МОБ“.  

13. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри и предлага на АС да утвърди 
актуализиран учебен план на специалност „Биология с екотуризъм“, във Филиал-
Смолян, в сила от учебната 2020/2021 г. за I и II курс.  

14. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри за обучението във Филиал-Смолян: 

 Хонорувани преподаватели за уч. 2021/2022 г.  

 Състав на държавна изпитна комисия и дати за държавен изпит на 
специалност „Биология, човешко поведение и здраве“ 

15. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет одобри за обучението във Филиал-
Кърджали: 

 Хонорувани преподаватели за 2-ри сем на уч. 2020/2021  

 Състав на държавна изпитна комисия, конспект и дати за държавен изпит 
на специалност „Биология и управление на природните ресурси“ 

16. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди: състав на научно жури, план-
сметка в размер на 200 лв. за отпечатване на автореферат и дата (17.06.2021 г.) 
за защита на дисертационния труд на Татяна Кирилова Цанкова, редовен 
докторант по област на висше образование 1. Пегагогически науки, 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., докторска 
програма „Методика на обучението по биология“.  

17. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Хонорува за II сем.на уч.2020/2021 г.:  

 редовен докторант Александър Емилов Петров за извеждане на 45 часа 
упражнения по дисциплината „Екология“ с специалност Биология III, курс 
редовно обучение; 

 редовен докторант Силвия Йорданова Станкова за извеждане на 20 часа 
упражнения по дисциплината "Екологичен мониторинг" със специалност  
Екология и опазване на околната среда, IV к. редовно обучение и  за 10 
ч. с Фармацевтични биотехнологии, IV к. редовно обучение.  

18. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Заменя гл.ас.д-р Красимир Тодоров  с 
гл. ас. д-р Ценка Иванова Радукова в техническия борд на списание Journal of 
Bioscience and Biotechnology.   

19. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет определи срок – м. октомври 2021 г. за 
изпълнение на препоръките от Комисията от вътрешни одитори на ПУ. 

 

 

Секретар на БФ:                                                     

      (Борислава Тодорова)                            


