РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химически факултет
от 2004 година
20 януари 2004 година (Протокол № 65)
1. ФС прие конспект за обявения конкурс за асистент по научна сепециалност 01.05.04,
Аналитична химия.
2. ФС избра доц. д-р Никола Раев - УХТ, гр. Пловдив, за рецензент на учебното помагало
“Задачи и въпроси по Физикохимия” ІІ част.
3. ФС избра комисия, която да обсъди квалификационната характеристика и учебния план
на специалност “Компютърна химия” в състав:
Председател: проф. дхн Г. Андреев
Членове:
гл. ас. д-р Н. Кочев
гл. ас. д-р В. Кметов
гл. ас. д-р Ил. Иванов
ст. ас. д-р В. Делчев
ст. ас. Пл. Ангелов
4. ФС реши всички участници в Националното състезание по химия, проведено през 2003
година, получили над 50 точки при база 100, да им бъде призната оценка Отличен 6.00 по
химия, която да важи при кандидатстване през 2004 година.
17 февруари 2004 година (Протокол № 66)

1. ФС след тайно гласуване избра доц. д-р Магдален Димитров Златанов за зам. декан на
Химическия факултет.

2. ФС прие отчет за дейността на Мария Й. Ангелова, редовен докторант към катедра
“Химична технология”, за втората година от подготовката.

3. ФС прие отчет за дейността на Кирил Костов Симитчиев, редовен докторант към катедра
“Аналитична химия”, за първата година от подготовката.

4. ФС прие отчет за дейността на Антоанета Атанасова Ангелачева, докторант на
сомостоятелна подготовка в катедра “Обща и неорганична химия с методика на
обучението по химия”, за втората година от подготовката.

5. ФС прие индивидуалния план за работа на Пламен Ангелов Ангелов, докторант на
самостоятелна подготовка към катедра “Органична химия”. Тема на дисертационната
работа: “ Изследвания върху вторични β-енаминони и приложението им в синтеза на Nхетероциклени съединения”.

6. ФС предлага да се удължи трудовия договор на доц. д-р Палмира Илер Възвъзова с една
година.

7. ФС прие да бъде намалена учебната натовареност от 120 часа в Индивидуалния план на
доц. д-р Драга Атанасова Цонкова

8. ФС избра за втория семестър на учебната 2003/2004 година следните хонорувани
преподаватели:
• ст. н. с. ІІ степен дхн Цонко Митев Колев - за курса по Органична химия с общ
хорариум 120 часа упражнения;
• гл. ас. д-р Живка Панчева - за курса по ОНХ с общ хорариум 110 часа упражнения.
16 март 2004 година (Протокол № 67)
1. ФС прие разпределението на бюджетните средства на факултета за 2004 година, както
следва:
ОНХ с МОХ 5180 лв.
АХ
4100 лв.
ОХ
4330 лв.
ФХ
3010 лв.
ХТ
2660 лв.
2. ФС прие предложението на катедра Физикохимия за обявяване на конкурс за доцент по
шифър 01.05.14 Електрохимия със срок 3 месеца от датата на обнародването му в
Държавен вестник.
3. ФС след тайно гласуване избра за асистент кандидата Мария Йорданова Ангелова по
специалност 02.10.00 Химична технология (Органична химична технология) към катедра
Химична технология по чл. 68 от КТ.
4. ФС прие редовната докторантура на Мария Йорданова Ангелова да бъде трансформирана
в задочна поради спечелен конкурс за асистент към катедра Химична технология.
5. ФС прие дисциплината “Спорт” (с хорариум 0 / 0 / 2, за І и ІІ семестър) за специалностите
“Химия” и “Химия и физика” да завършват с обща за двата семестъра текуща оценка.
6. ФС прие за учебната 2003/2004 студентите от специалност “Химия” и “Химия и физика”
(І курс) да изучават само през ІІ семестър дисциплината “Спорт” (с хорариум 0 / 0 / 2),
която завършва с текуща оценка.
7. ФС прие за специалност “Химия” ІІІ курс, задочно обучение да бъде включена като
факултативна дисциплината “Компютърна грамотност - ІІ” за учебната 2004/2005 година.
8. ФС прие следните изисквания за успех при разработване на дипломни работи по химия за
специалностите “Химия”, “Химия и физика” и “Биология и химия”:
• минимален успех от следването до момента - мн. добър (5.00);
• успех по съответната дисциплина - мн. добър (5.00).
На 20 април 2004 год. (Протокол N 67А)
Въз основа на подписите на членовете на ФСбеше приета молбата на гл. ас. д-р Пламен
Николов Пенчев за 4 -месечен неплатен отпуск, считано от 01.05.2004 до 01.10.2004 година.

26 май 2004 година (Протокол № 68)
1. ФС след тайно гласуване избра за асистент кандидата Деяна Любомирова Георгиева по
научна специалност 01.05.04 Аналитична химия към катедра “Аналитична химия”.
2. ФС прие молбата на ст. ас. Недялка Стефанова Молдованска за едногодишен неплатен
отпуск, считано от 16 юли 2004 година.
3. ФС избра за учебната 2004/2005 год. следните хонорувани преподаватели:
ст. н. с. ІІ ст. дхн Цонко Митев Колев - за курса по Органична химия с общ хорариум 300
часа упражнения;
доц. д-р Иван Пищийски - за курса по Биохимия с общ хорариум 200 часа упражнения.
4. ФС прие да бъдат хонорувани още 20 часа упражнения на гл. ас. д-р Живка Панчева по
Обща и неорганична химия за учебната 2003/2004 година.
5. ФС прие програма за кандидатски минимум по научна специалност 01.05.03 Органична
химия на ст. ас. Пламен Ангелов Ангелов, докторант на самостоятелна подготовка към
катедра Органична химия.
6. ФС прие предложението на катедра Органична химия за преименуване на избираемата
дисциплина “Химия на отровните вещества” в “Химия на наркотичните вещества”.
7. Вследствие на процедурни грешки ФС прие предложението на доц. д-р К. Кънчев изборът
за асистент по Органична химия да се проведе на следващия ФС.
02 юли 2004 година (Протокол № 69)
1. ФС след проведено тайно гласуване не избра асистент по научна специалност 01.05.03
Органична химия.
2. ФС прие предложението на катедра “Органична химия” за обявяване на конкурс за
професор по научна специалност 01.05.03 Органична химия със срок 3 (три) месеца от
датата на обнародването му в Държавен вестник.
3. ФС прие предложението на катедра “Обща и неорганична химия с методика на
обучението по химия” за обявяване на конкурс за доцент по научна специалност 05.07.03
Методика на обучението по химия със срок 3 (три) месеца от датата на обнародването му
в Държавен вестник.
4. ФС прие предложението на катедра Аналитична химия за обявяване на конкурс за
асистент по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия със срок 1 (един) месец от
датата на обнародването му в Държавен вестник.
5. ФС прие следните промени в учебните планове, които да влезнат в сила от учебната
2004/2005 година.:
за специалност Химия - редовно обучение
• в ІІІ семестър се добавя нова дисциплина “Метрология и статистика в химията” с
хорариум 1 / 0 / 2 и завършва с изпит

• Хорариума на дисциплината Аналитична химия - І част (ІІІ сем.) се променя от 3 / 0 / 7 на
3/0/6
• Хорариума на дисциплината Инструментални методи за анализ - І част” (в ІV сем.) се
променя от 3 / 0 / 5 на 3 / 0 / 3
за специалност Химия - задочно обучение, да влезе в сила за студентите випуск 2003/2004
• в VІІ семестър се добавя нова дисциплина “Метрология и статистика в химията” с
хорариум 10 / 0 / 15 и завършва с изпит
• Хорариума на дисциплината “Аналитична химия - І част” (ІІІ сем.) се променя от 30 / 0 /
60 на 30 / 0 / 50
• Хорариума на дисциплината “Инструментални методи за анализ - І част (ІХ сем.) се
променя от 20 / 0 / 30 на 15 / 0 / 25
6. ФС прие промени в учебния план на магистърската програма “Медицинска химия”, които
да влезнат в сила от учебната 2004/2005 година, съгласно приложението.
7. ФС прие да бъдат хонорувани още 50 часа упражнения на доц. д-р Анка Димитрова
Стоева по Аналитична химия за учебната 2003/2004 година.
8. ФС прие за учебната 2004/2005 година да бъдат хонорувани 200 часа упражнения на доц.
д-р Анка Димитрова Стоева за курса по Аналитична химия.
9. ФС реши студентите от специалност Химия - Милена Маринова и Йордан Узунов да
бъдат допуснати до защита на дипломна работа.
24 септември 2004 година (Протокол № 70)
1. ФС прие предложението на катедра Физикохимия за обявяване на конкурс за доцент по
научна специалност 01.05.05 Физикохимия (Екологичен катализ) със срок 3 (три) месеца
от датата на обявяване в Държавен вестник.
2. ФС прие предложението на катедра Органична химия за обявяване на конкурс за асистент
по научна специалност 01.05.03 Органична химия (Органичен синтез) със срок 1 (един)
месец от датата на обявяване в Държавен вестник.
3. ФС след проведено тайно гласуване прие предложението на катедра Физикохимия за
повишаване на ст. ас. д-р Васил Борисов Делчев в длъжност “главен асистент”.
4. ФС прие молбата на гл. ас. д-р Данчо Тончев Тончев за отпускане на 10 (десет) месечен
неплатен отпуск, считано от 01.10.2004 год.
5. ФС реши във връзка с обявения конкурс за доцент по научна специалност 01.05.14
Електрохимия да бъдат предложени на СНС следните рецензенти:
1) Проф. дхн Димитър Стойчев - ИФХ, БАН - София
2) Проф. д-р Светла Райчева - ХТМУ - София
3) Проф. дхн Райчо Райчев - ХТМУ - София
4) Ст. н. с. ІІ ст. д-р Георги Райчевски - ИФХ, БАН - София
6. ФС избра за учебната 2004/2005 година следните хонорувани преподаватели:
• гл. ас. д-р Стефка Костова - 220 часа упражнения по Обща и неорганична химия;

• гл. ас. д-р Живка Панчева-Гложашка - 220 часа упражнения по Обща и неорганична
химия;
• Емилия Демирева Чернева - 400 часа упражнения по Органична химия;
• Дафинка Ясенова Юрчиева - 400 часа упражнения по Органична химия;
• Пламен Стоянов Митев - 150 часа упражнения по Английски език
7. ФС прие предложенията на катедрите за преподаватели, които да водят занятия във
филиалите на ПУ "Паисий Хилендарски" за учебната 2004/2005 година:
За Филиала - гр. Смолян:
1) Обща и неорганична химия - доц. д-р Радка Пелова
2) Аналитична химия - гл. ас. д-р Христина Малакова
3) Органична химия - гл. ас. д-р Илиян Иванов
За Филиала - гр. Кърджали:
1) Обща и неорганична химия - доц. д-р Атанас Димитров
2) Аналитична химия - гл. ас. д-р Христина Малакова
3) Инструментални методи в химията - проф. дхн Георги Андреев
4) Органична химия - гл. ас. д-р Стела Статкова
5) Физикохимия І и ІІ част - доц. д-р Стоянка Христоскова, доц. д-р Елена Хорозова; за
упражненията - гл. ас. д-р Росица Манчева, гл. ас. д-р Васил Делчев
6) Химична технология - доц. д-р Магдален Златанов, доц. д-р Боян Боянов; за
упражненията по НХТ - гл. ас. Георги Патронов
8. ФС прие програма за конкурсен изпит за докторант по научна специалност 01.05.03
Органична химия.
9. ФС прие програма за конкурсен изпит за докторант по научна специалност 01.05.04
Аналитична химия.
10. ФС прие програма за конкурсен изпит за докторант по научна специалност 01.05.16
Химична кинетика и катализ.
11. ФС прие следните промени в учебния план за специалност “Химия” - редовно обучение,
влязъл в сила от учебната 2002/2003 год.:
1) Производствена практика - НХТ с хорариум 0 / 0 / 2 от VІІ семестър да бъде
преместена в VІ семестър със същия хорариум и да завършва с текуща оценка.
2) Производствена практика - ОХТ с хорариум 0 / 0 / 2 от VІІІ семестър да бъде
преместена в VІІ семестър със същия хорариум.
3) Дисциплината Екологична химия с хорариум 2 / 0 / 2 от VІ семестър да бъде
преместена в VІІ семестър със същия хорариум.
4) Дисциплината Високомолекулни съединения с хорариум 2 / 0 / 2 от VІІ семестър да
бъде преместена в VІІІ семестър със същия хорариум и да завършва с изпит.
12. ФС прие следните промени в учебния план за специалност “Химия и физика”, влязъл в
сила от учебната 2002/2003 год.:
1) Хорариумът на дисциплината Основи на химията в І семестър от 2 / 1 / 0 се променя
на 1 / 1 / 0

2) Хорариумът на дисциплината Обща и неорганична химия - І в І семестър от 2 / 0 / 3
се променя на 3 / 0 / 3
3) Избираемата дисциплина Теория на експеримента се преименува на Метрология и
статистика в химията
13. ФС прие учебен план за придобиване на следдипломна квалификация “Химик” от
завършили специалност “Екология” (Приложение №1).
14. ФС прие план-сметка за следдипломно обучение на Гергана Господинова Чакърова за
придобиване на квалификация “Химик”.
15. ФС разгледа молбите на студенти от специалност Химия и реши:
1) допуска до разработване на дипломна работа в катедра Органична химия Милена
Богоева Стайкова;
2) не допуска до разработване на дипломна работа в катедра Органична химия Васил
Стефанов Евстатиев.
26 октомври 2004 година (Протокол № 71)
1. ФС след проведено тайно гласуване избра за асистент по научна специалност 01.05.04
Аналитична химия кандидата д-р Никола Колев Николов.
2. ФС прие предложението на катедра Аналитична химия за удължаване на трудовия
договор на гл. ас. д-р Зорка Стаматова Димитрова до 31.01.2005 година, съгласно чл.20,
точка 4 от Колективния трудов договор.
3. ФС прие молбата на ас. Атанас Танов Терзийски за отпускане на 10 месечен неплатен
отпуск, считано от 20.10.2004 до 20.08.2005 година.
4. ФС прие план-сметка на Виолета Миленкова Стефанова, свободен докторант към катедра
Аналитична химия, за разходите във връзка със защита на дисертационен труд за
присъждане на образователната и научна степен “доктор”.
5. ФС избра комисия за провеждане на изпит и класиране на кандидатите за студентски и
преподавателски обмен по програма Еразъм за учебната 2004/2005 година към Химически
факултет:
Председател: Доц. д-р Магдален Златанов
Членове:
Доц. д-р Боян Боянов
Гл. ас. д-р Мария Стоянова
Пламен Митев - преподавател по английски език в Химически факултет
Любомира Ганчева - член на УСС при ПУ "Паисий Хилендарски"
На 30 ноември 2004 година ( Протокол № 71А )
ФС прие молбата на ст. ас. Диана Атанасова Христозова за отпускане на едногодишен
неплатен отпуск, считано от 01.12.2004 година.
14 декември 2004 година (Протокол № 72)

1. ФС след проведено тайно гласуване избра за асистент по научна специалност 01.05.03
Органична химия (Органичен синтез) кандидата д-р Стоянка Николова Атанасова.
2. ФС след проведено тайно гласуване прие предложението на катедра Аналитична химия
ас. д-р Никола Колев Николов да бъде повишен в длъжност главен асистент.
3. ФС реши във връзка с обявения конкурс за професор по научна специалност 01.05.03.
Органична химия с единствен кандидат ст. н. с. ІІ ст. дхн Цонко Митев Колев да бъдат
предложени на специализирания научен съвет следните рецензенти:
•

Проф. дхн Борис Гълъбов – Химически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”

•

Проф. дхн Георги Андреев – Химически факултет на ПУ “П. Хилендарски”

•

Проф. дхн Иво Иванов – Фармацевтичен факултет на МА

•

Проф. дхн Михаил Арнаудов – Химически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”

•

Проф. дхн Иван Петков – Химически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”

• Ст. н. с. І ст. дхн Божидар Йорданов – ИОХЦФ на БАН
4. ФС реши във връзка с обявения конкурс за доцент по научна специалност 05.07.03
Методика на обучението по химия с единствен кандидат гл. ас. д-р Йорданка Димитрова
Димова да бъдат предложени на специализирания научен съвет по педагогика:
• За разширяване на специализирания научен съвет по педагогика:
Доц. Д-р Здравка Михайлова Малчева – 05.07.03 Методика на обучението по химия,
ЮЗУ “Н. Рилски”
Доц. Д-р Елена Димитрова Гергова– 05.07.03 Методика на обучението по химия, ПУ
“Паисий Хилендарски”
Доц. Д-р Ганчо Колев Ганчев– 05.07.03 Методика на обучението по химия, Тракийски
университет
• За рецензенти:
Проф. дпн Стоянка Жекова Марева – 05.06.05 Педагогическа психология, ЮЗУ “Н.
Рилски”
Проф. дпн Петър Николов Пецов – 05.06.05 Педагогическа психология, ЮЗУ “Н.
Рилски”
Доц. Д-р Здравка Михайлова Малчева– 05.07.03 Методика на обучението по химия,
ЮЗУ “Н. Рилски”
Доц. Д-р Ганчо Колев Ганчев– 05.07.03 Методика на обучението по химия, Тракийски
университет
5. ФС прие конспект за изпит по специалността на Кирил Костов Симитчиев - редовен
докторант по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия.
6. ФС прие следната корекция на решението си от 16 март 2004 г. (Протокол № 67) относно
изискванията за успех при разработване на дипломни работи по химия за специалностите
“Химия”, “Химия и физика” и “Биология и химия”, образователно-квалификационна
степен Бакалавър:
• минимален успех от следването до момента - мн. добър (4.50);
• успех по съответната дисциплина - мн. добър (4.50).

