РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химически факултет
от 2005 година
28 януари 2005 година (Протокол № 73)
1. ФС прие предложението на катедра “Обща и неорганична химия с методика на
обучението по химия” за обявяване на конкурс за доцент по научна специалност 01.05.02
Неорганична химия (Обща и неорганична химия) със срок 3 (три) месеца от датата на
обявяване в Държавен вестник.
2. ФС прие предложението на катедра Аналитична химия да бъдат хонорувани 100 часа
упражнения на гл. ас. д-р Зорка Стаматова Димитрова по дисциплината “Инструментални
методи за анализ” за ІІ семестър на учебната 2004/2005 година.
3. ФС избра Огнян Петков Пукалов за редовен докторант по научна специалност 01.05.04
Аналитична химия със срок на обучение 3 години. Научен ръководител проф. дхн Георги
Андреев.
4. ФС прие отчет за дейността на Антоанета Анастасова Ангелачева, докторант на
самостоятелна подготовка в катедра “Обща и неорганична химия с методика на
обучението по химия”, за третата година от подготовката (февруари 2004 г. – януари 2005
г.).
5. Поради изтичане срока на обучение на докторанта Антоанета Анастасова Ангелачева ФС
реши да бъде отписана от докторантура на самостоятелна подготовка към катедра “Обща
и неорганична химия с методика на обучението по химия”, с право на защита.
6. ФС одобри предложенията на катедрите за прием на докторанти за учебната 2005/2006
година, съгласно приложение 1:
№

Шифър

Научна специалност

Форма на обучение
редовна

1.

01.05.16

Химична кинетика и катализ

1

2.

01.05.03

Органична химия

2

3.

02.10.01

Технология на неорганичните вещества

задочна

1

7. ФС обсъди и прие с явно гласуване учебен план “Металургия и екология” за получаване
на образователно-квалификационна степен “Магистър”.
8. ФС одобри предложение за прием на студенти за учебната 2005/2006 година, съгласно
приложение 2.
№

Специалности

Образователно-квалификационна степен “Бакалавър”
редовно

задочно
25

1.

Химия

30

2.

Компютърна химия

30

3.

Химия и физика

25

9. ФС прие през 2005 година всички успешно издържали националната олимпиада по химия
и националното състезание по химия, провеждано в гр. Пловдив, да участват в
класирането за специалностите “Химия”, “Химия и физика” и “Компютърна химия”, като
им се признава оценка Отличен (6.00) за кандидат-студентския изпит по химия при
получени над 50 точки при база 100.
10.
ФС прие за учебната 2005/2006 година в специалностите “Химия” (редовно и задочно
обучение), “Компютърна химия” и “Химия и физика” да бъдат приемани студенти само
по оценката от състезателния изпит.
11.
ФС прие предложението на деканското ръководство за ръководител на катедра
Органична химия да бъде временно назначен гл. ас. д-р Илиян Иванов Иванов, считано от
05. 02. 2005 год.
12.
ФС прие предложението на деканското ръководство ас. Мария Йорданова Ангелова
да бъде временно прехвърлена от катедра Химична технология в катедра Органична
химия.
22 февруари 2005 година (Протокол № 74)
1. ФС прие отчет за дейността на Пламен Ангелов Ангелов, докторант на самостоятелна
подготовка в катедра “Органична химия”, за първата година от подготовката (януари
2004 г. – декември 2004 г.).
2. ФС прие отчет за дейността на Кирил Костов Симитчиев, редовен докторант към катедра
“Аналитична химия”, за втората година от докторантурата (март 2004 г. – март 2005 г.).
3. ФС прие отчет за дейността на Мария Йорданова Ангелова, задочен докторант към
катедра “Химична технология”, за третата година от докторантурата (януари 2004 г. –
декември 2004 г.).
4. След проведено тайно гласуване ФС прие предложението на катедра Органична химия
ас. д-р Стоянка Атанасова Николова да бъде повишена в длъжност “главен асистент”.
5. ФС реши във връзка с обявения конкурс за доцент по научна специалност 01.05.05.
Физикохимия (Екологичен катализ) с единствен кандидат гл. ас. д-р Мария Костадинова
Стоянова да бъдат предложени на специализирания научен съвет следните рецензенти:
•

Проф. дн Лъчезар Ангелов Петров – ИК, БАН - София

•

Проф. дн Тодор Михайлов Пеев – ЮЗУ “Неофит Рилски”, кат. “Химия” –
Благоевград

•

Проф. дн Дамян Дамянов – Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, кат.
“Физикохимия” – Бургас

•

Проф. дн Иван Георгиев Митов – ИК, БАН - София

•

Проф. дн Красимир Иванов Иванов – АУ, кат. “Обща химия” - Пловдив

•

Ст. н. с. ІІ ст. д-р Донка Андреева – ИК, БАН – София

6. ФС прие с явно гласуване актуализирани учебни планове за специалност “Химия” –
редовно и задочно обучение, “Химия и физика” и “Компютърна химия” с включени
кредити за целия курс на обучение.
22 март 2005 година (Протокол № 75)
1. ФС прие учебен план за магистърска програма «Учител по химия» - задочно обучение и
семестриална такса за обучение в размер на 250 лв.
2. ФС прие индивидуален план за работа на редовния докторант Огнян Петков Пукалов към
катедра Аналитична химия и тема на дисертационната работа: “Предсказване на физикохимични свойства за моделиране на биологична активност”. Научен ръководител: проф.
дхн Георги Андреев
3. ФС прие предложението на катедра «Обща и неорганична химия с методика на
обучението по химия» за обявяване на конкурс за асистент по научна специалност
01.05.02 Неорганична химия (Обща и неорганична химия) за срок от 3 (три) месеца от
датата на обявяване в Държавен вестник.
4. ФС прие предложението на проф. Андреев за създаване на научна група по Компютърна
химия с членове:
проф. дхн Георги Андреев – катедра Аналитична химия
гл. ас. д-р Николай Кочев – катедра Аналитична химия
гл. ас. д-р Васил Делчев – катедра Физикохимия
ас. Атанас Терзийски – катедра Аналитична химия
докторант Огнян Пукалов – катедра Аналитична химия
5. ФС прие следните предложения от ръководителите на катедри за учебници и учебни
помагала, които да бъдат включени в издателския план на ПУ “Паисий Хилендарски” за
2005 година:
Заглавие

Автор(и)

Дисциплина

Тираж
200-300

Методика и техника на учебния
химичен експеримент

А. Ангелачева,
Й. Стефанова

Техника на химичните
демонстрации

Ръководство за лабораторни
упражнения по органична химия

В. Червенкова,
Ат. Венков

Органична химия

300
допечатка

Неорганична химична
технология

Р. Димитров,
Б. Боянов

Неорганична химична
технология

200
допечатка

6. ФС прие следната промяна в магистърската програма Приложна физикохимия – името на
дисциплината «Биофизикохимия – приложни аспекти» в І семестър да се промени на
«Биокатализ и биоелектрохимия» с оглед по-пълно съответствие между съдържанието на
учебната дисциплина и наименованието й.

19 април 2005 година (Протокол № 76)
1. ФС прие предложението на катедра Физикохимия за обявяване на конкурс за доцент по
научна специалност 01.05.05 Физикохимия (Биокатализ и биоелектрохимия) със срок 3
(три) месеца от датата на обнародване в Държавен вестник.
2. ФС прие следните промени в учебния план за специалност Химия и физика, които да
влезнат в сила от учебната 2005/2006 година:
•

Хорариумът на дисциплината Основи на химията във ІІ семестър се променя от 1 / 1 /
0 на 1 / 0 / 0;

•

Хорариумът на дисциплината Аналитична химия - І част в ІІІ семестър се променя от
2 / 0 / 4 на 2 / 0 / 5;

•

Дисциплината Хоспитиране и текуща педагогическа практика (физика) в VІІ семестър
с хорариум 0 / 0 / 4 се разделя на две с хорариум 0 / 0 / 2 съответно в VІ и VІІ семестър
като завършва с текуща оценка през VІІ семестър.

21 юни 2005 година (Протокол № 77)
1. ФС прие предложението на катедра «Обща и неорганична химия с методика на
обучението по химия» за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Радка Горанова
Пелова с една година, считано от 11.09.2005 год.
2. ФС прие предложението на катедра «Физикохимия» за удължаване на трудовия договор
на доц. д-р Костадин Василев Кънчев с две години, считано от 29.09.2005 год.
3. ФС одобри молбата на ст. ас. Пламен Ангелов Ангелов за отпускане на неплатен отпуск
за периода 10.08.2005 до 31.12.2005 год., в връзка със провеждане на специализация в
Университета на Нотингам.
4. ФС реши във връзка с обявения конкурс за доцент по научна специалност 01.05.02
Неорганична химия (Обща и неорганична химия) да бъдат предложени на СНС следните
рецензенти:
•

Проф. дхн Костадин Петров, БАН;

•

Проф. дхн Иван Георгиев Митов, БАН;

•

Проф. дхн Красимир Иванов Иванов – АУ, кат. “Обща химия” - Пловдив

• Доц. д-р Наталия Любомирова Минкова, СУ «Кл. Охридски», ХФ, катедра
«Неорганична химия»;
• Доц. д-р Радка Горанова Пелова, ПУ «П. Хилендарски», ХФ, катедра «Обща и
неорганична химия с методика на обучението по химия»;
5. ФС прие за учебната 2004/2005 година да бъдат допълнително хонорувани 50 часа
упражнения на Дафинка Ясенова Юрчиева за дисциплината Органична химия.
6. ФС прие за учебната 2005/2006 година на бъдат хонорувани следните преподаватели:
• ст. н. с. ІІ ст. дхн Иван Бангов – 160 часа упражнения по «Бази данни и
програмиране»;

• доц. д-р Ана Стоева Димитрова – 150 часа упражнения по «Аналитична химия»;
• доц. д-р Иван Генов Пищийски – 300 часа упражнения по «Биохимия»;
• доц. д-р Георги Пенев Василев – 100 часа упражнения по «Обща и неорганична
химия»;
• гл. ас. д-р Зорка Стаматова Димитрова – 400 часа упражнения по «Инструментални
методи за анализ»;
• гл. ас. д-р Стефка Георгиева Костова – 200 часа упражнения по «Обща и неорганична
химия»;
• гл. ас. д-р Живка Димитрова Панчева – 200 часа упражнения по «Обща и
неорганична химия»;
• гл. ас. д-р Лидия Атанасова Колева – 150 часа упражнения по «Биохимия»;
• гл. ас. Атанаска Николова Колева – 150 часа упражнения по «Биохимия»;
• Емилия Демирева Чернева – 300 часа упражнения по «Органична химия»;
• Дафинка Ясенова Юрчиева – 450 часа упражнения по «Органична химия».
7. ФС прие програма за конкурсния изпит за асистент по научна специалност 01.05.02
Неорганична химия (Обща и неорганична химия).
8. ФС прие учебна програма по Геохимия, която да бъде предложена за избор от студентите
в списъка на избираемите дисциплини (група А) за специалностите:
• Химия – редовно обучение – 8 семестър;
• Химия – задочно обучение – 10 семестър;
• Химия и физика – 8 семестър;
• Компютърна химия -8 семестър.
9. ФС прие следните промени в учебните планове, които да влязат в сила от учебната
2005/2006 година:
За специалност Химия-редовно обучение:
•

хорариумът на дисциплината «Обща и неорганична химия – І част» в І семестър от 5 /
0 / 10 се променя на 4 / 0 / 7;

•

хорариумът на дисциплината «Обща и неорганична химия – ІІ част» във ІІ семестър
от 5 / 0 / 9 се променя на 4 / 0 / 7;

•

въвежда се нова дисциплина «Стехиометрични изчисления – 1 част» в І семестър с
хорариум 0 / 0 / 2, която да завършва с текуща оценка;

•

въвежда се нова дисциплина «Стехиометрични изчисления – 2 част» във ІІ семестър с
хорариум 0 / 0 / 2, която да завършва с текуща оценка;

•

хорариумът на дисциплината «Органична химия – І част» в V семестър от 5 / 0 / 9 се
променя на 5 / 1 / 7;

•

хорариумът на дисциплината «Органична химия – ІІ част» в VІ семестър от 5 / 0 / 10
се променя на 5 / 1 / 7.
За специалност Химия и физика:

•

хорариумът на дисциплината «Обща и неорганична химия – ІІ част» във ІІ семестър
от 3 / 0 / 4 се променя на 3 / 0 / 3;

•

дисциплината «Основи на химията» във ІІ семестър с хорариум 1 / 0 / 0 отпада;

•

въвежда се нова дисциплина «Стехиометрични изчисления» във ІІ семестър с
хорариум 0 / 0 / 2, която завършва с текуща оценка.
За специалност Компютърна химия
•

хорариумът на дисциплината «Аналитична химия – І част» в ІІІ семестър от 3 / 1 / 4 се
променя на 3 / 0 / 5;

•

хорариумът на дисциплината «Аналитична химия – ІІ част» в ІV семестър от 2 / 1 / 4
се променя на 2 / 0 / 5.

28 юли 2005 година (Протокол № 78)
1. ФС прие предложенията на председателя на комисията по провеждане на конкурса за
асистент по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия (Обща и неорганична
химия). ФС реши конкурсът да се проведе на 12. 09. 2005 година от 900 часа.
2. ФС прие конспект за изпита по специалността на редовния докторант Огнян Петков
Пукалов по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия.
04 октомври 2005 година (Протокол № 79)
1. ФС след проведено тайно гласуване избра за редовен асистент по научна специалност
01.05.02 Неорганична химия (Обща и неорганична химия) Петя Емилова Маринова.
2. ФС реши във връзка с обявения конкурс за доцент по научна специалност 01.05.05
Физикохимия (Биокатализ и биоелектрохимия) да бъдат предложени на СНС следните
рецензенти:
1) Проф. дхн Иван Панайотов Иванов – ХФ на СУ «Кл. Охридски»
2) Ст. н. с. І ст. дхн Христо Нанев Нанев – ИФХ, БАН – София
3) Проф. д-р Ева Илиева Соколова – ХТМУ, София
4) Ст. н. с. І ст. дхн Александър Атанасов Милчев – ИФХ, БАН – София
3. ФС прие за учебната 2005/2006 година на бъдат хонорувани следните преподаватели:
•

гл. ас. д-р Антон Минчев Славов – 250 часа упражнения по Органична химия;

•

Яна Цветанова Петрова – 200 часа упражнения по Английски език.

08 ноември 2005 година (Протокол № 80)
1. ФС прие промяна в учебния план за специалност «Химия» задочно обучение, която да
влезе в сила от учебната 2006/2007:
•

хорариума на дисциплината «Органична химия – І част» в V семестър от 30 / 0 / 100 се
променя на 40 / 0 / 65;

•

хорариума на дисциплината «Органична химия – ІІ част» в VІ семестър от 30 / 0 / 100
се променя на 40 / 0 / 65.
2. ФС реши да бъде проведена допълнителна сесия за Държавен изпит по химия на 16. 12.
2005 год. за специалностите «Химия», «Химия и физика» и «Биология и химия».
3. ФС прие промяна в учебния план за магистърска програма «Медицинска химия», която
да важи само за учебната 2005/2006 година:
•
•

дисциплината Химия на лекарствените вещества І част от І семестър се премества във
ІІ семестър със същия хорариум;

дисциплината Клинична химия от ІІ семестър се премества в І семестър със същия
хорариум.
4. ФС прие конкретизация на дисертационната тема на докторанта на самостоятелна
подготовка ст. ас. Антоанета Анастасова Ангелачева като от «Модел за екологично
образование чрез обучението по химия в 9. клас» стане «Екологично образование в
процеса на обучение по химия (9. клас)»
5. ФС прие предложението на катедра Органична химия за обявяване на конкурс за доцент
по 01.05.03 Органична химия (Органичен анализ) със срок 3 месеца от датата на
обнародване в Държавен вестник.
6. ФС прие предложението на катедра Органична химия за обявяване на конкурс за
асистент по 01.05.03 Органична химия със срок 1 месец от датата на обнародване в
Държавен вестник.
7. ФС прие предложението на катедра Аналитична химия за удължаване на трудовия
договор на гл. ас. д-р Никола Колев Николов с една година, считано от датата на
навършване на пенсионна възраст.
8. Във връзка с обявения конкурс за избор на ръководител катедра Органична химия ФС
избра комисия за проверка на документите на кандидатите в състав:
Председател:
доц. д-р Костадин Кънчев
Членове:
доц. д-р Магдален Златанов
доц. д-р Елена Хорозова
9. ФС прие за учебната 2005/2006 година да бъдат хонорувани 300 часа упражнения по
дисциплината Органична химия на н. с. д-р Жан Стефанов Петров.
10. ФС прие да бъде увеличено възнаграждението за заплащане на хоноруваните часове на
доц. д-р Иван Генов Пищийски от 2,50 лв./час упражнение на 5,25 лв./час упражнение.

