РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химическия факултет
от 7 март 2017 година ( Протокол № 187 )
1. ФС прие промяна в свое решение от 31.01.2017 год. относно провеждането на държавни изпити
за магистърска програма „Хранителна химия“, а именно: отпада датата 24 октомври 2017
година за провеждане на държавен изпит.
2. ФС прие предложение за комисия за провеждане на държавен изпит за допълнителна
професионална квалификация „Учител по химия” на 27. 07. 2017 год. и 28. 09. 2017 год., в
състав:
Председател:
Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе
Членове:
1. Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова
2. Гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова
3. Гл. ас. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева
3. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Нора Георгиева Сотирова към
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, зачислена в докторска програма
Аналитична химия.
4. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Мария Василева Френкева
към катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, зачислена в докторска програма
Аналитична химия.
5. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Благо Спасов Чучков към
катедра “Химична технология”, зачислен в докторска програма Технология на животинските и
растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати.
6. ФС прие отчет за дейността на Ваня Йорданова Запрянова, редовен докторант по докторска
програма Аналитична химия през първата година от докторантурата и отлична оценка, дадена
от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода.
7. ФС прие отчет за дейността на Мина Тенева Кирякова, редовен докторант по докторска
програма Аналитична химия през първата година от докторантурата и отлична оценка, дадена
от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода.
8. ФС прие отчет за дейността на Стефка Руменова Начкова, редовен докторант по докторска
програма Аналитична химия през втората година от докторантурата и отлична оценка, дадена
от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода.
9. ФС прие отчет за дейността на Диляна Костадинова Чакърова-Димитрова, задочен докторант по
докторска програма Аналитична химия през четвъртата година от докторантурата и много
добра оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през
периода.
10. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и компютърна
химия”, задочния докторант Диляна Костадинова Чакърова-Димитрова, зачислена по докторска
програма Аналитична химия да бъде отчислена с право на защита.
11. ФС обсъди и прие учебни планове за получаване на допълнителна квалификация, които да
влязат в сила от учебната 2017/2018 година, както следва:
- Учител по химия – редовно обучение (за завършили 4.2. Химически науки)

- Учител по химия – задочно обучение (за завършили 4.2. Химически науки)
- Учител по Човекът и природата – задочно обучение (за завършили 1.2 Педагогика)
12. ФС прие предложението на катедра «Химична технология» за обявяване на конкурс за заемане
на академичната длъжност «професор» по област на висше образование – 4. Природни науки,
математика и информатика; професионално направление – 4.2 Химически науки (Органична
химична технология) със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник.
13. Хабилитираните преподаватели от ФС приеха предложението на научното жури по конкурс за
заемане на академична длъжност и избраха д-р Веселина Христева Паскалева за “главен
асистент” по област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия), към катедра
„Аналитична химия и компютърна химия” на Химическия факултет.
14. ФС прие предложението на катедрите за хонорувани преподаватели през втория семестър на
учебната 2016/2017 година, както следва:
- Деляна Митева Давчева – 200 часа упражнения по дисциплината «Клинична химия» с тарифа 10
лв. на час упражнение;
- проф. д-р Галина Тодорова Певичарова – 30 часа упражнения по дисциплината “Практика” със
студенти от специалност „Медицинска химия“;
- инж. Атанаска Георгиева Панчева – 30 часа упражнения по дисциплината “Практика” със
студенти от специалност „Медицинска химия“;
- Константин Красимиров Кръстев – 300 часа упражнения по Английски език за специалностите
„Компютърна химия“, „Химия с маркетинг“, „Медицинска химия“ и „Анализ и контрол“.
15. ФС потвърждава решението си от 25 октомври 2016 год. (Протокол №183) относно обявяване
на конкурс за заемане на академичната длъжност «главен асистент» по област на висше
образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление –
4.2 Химически науки (Технология на неорганичните вещества) със срок 2 месеца от датата на
обявяване в Държавен вестник.
16. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестиране към Химически факултет за
учебната, научната и административната дейност на доц. д-р Ваня Димитрова Лекова.
17. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестиране към Химически факултет за
учебната, научната и административната дейност на ас. Димитър Георгиев Божилов.
18. ФС предлага към минималните национални наукометричните показатели за заемане на
академични длъжности и придобиване на образователни и научни степени по 4. Природни
науки, математика и информатика и в частност 4.2 Химически науки да бъде добавен индекс на
Хирш, както следва:
- за доцент – h=3;
- за доктор на науките – h=5;
- за професор – h=8.
19. ФС предлага като представител на Химическия факултет в Етичната комисия да бъде включен
проф. дхн Пламен Николов Пенчев.

