РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химическия факултет
от 20 март 2018 година ( Протокол № 196 )
1. ФС обсъди и прие актуализирана програма за държавен изпит за специалност “Медицинска
химия”, за получаване на образователно квалификационна степен “Бакалавър”, която да влезе в
сила от учебната 2017/2018 година (Приложение 1).
2. ФС обсъди и прие актуализирана програма за държавен изпит за специалност “Химия с
маркетинг”, за получаване на образователно квалификационна степен “Бакалавър”, която да
влезе в сила от учебната 2017/2018 година (Приложение 2).
3. ФС обсъди и прие актуализирана програма за държавен изпит за специалност “Компютърна
химия”, за получаване на образователно квалификационна степен “Бакалавър”, която да влезе в
сила от учебната 2017/2018 година (Приложение 3).
4. ФС обсъди и прие актуализирана програма за държавен изпит за специалност “Химия”, за
получаване на образователно квалификационна степен “Бакалавър”, която да влезе в сила от
учебната 2017/2018 година (Приложение 4).
5. ФС прие предложенията от катедрите за членове на държавните изпитни комисии за
провеждане на държавни изпити за специалностите от ОКС „бакалавър” през 2018 година,
както следва:
- за специалност „Химия” – редовно и задочно обучение на 26 юли и 27 септември 2018 год.
Председател: Проф. д-р Гинка Антова
Членове:
1. Проф. дхн Васил Делчев
2. Доц. д-р Петя Маринова
3. Доц. д-р Кирил Симитчиев
4. Доц. д-р Румяна Бакалска
5. Доц. д-р Георги Патронов
- за специалност „Медицинска химия” - редовно обучение на 24 юли и 25 септември 2018 год.
Председател: Доц. д-р Веселин Кметов
Членове:
1. Проф. д-р Гинка Антова
2. Доц. д-р Ваня Лекова
3. Доц. д-р Кирил Симитчиев
4. Доц. д-р Румяна Бакалска
5. Доц. д-р Солея Даньо
6. Доц. д-р Нина Димчева
7. Доц. д-р Георги Патронов
- за специалност „Компютърна химия” - редовно обучение на 25 юли и 26 септември 2018 год.
Председател: Доц. д-р Виолета Стефанова
Членове:
1. Проф. дхн Пламен Пенчев
2. Проф. д-р Гинка Антова
3. Доц. д-р Ваня Лекова
4. Доц. д-р Стоянка Атанасова
5. Доц. д-р Мария Стоянова
6. Доц. д-р Георги Патронов
7. Доц. д-р Николай Кочев
- за специалност „Химия с маркетинг” - редовно обучение на 25 юли и 26 септември 2018 год.

Председател: Доц. д-р Виолета Стефанова
Членове:
1. Проф. дхн Пламен Пенчев
2. Проф. д-р Гинка Антова
3. Доц. д-р Ваня Лекова
4. Доц. д-р Стоянка Атанасова
5. Доц. д-р Мария Стоянова
6. Доц. д-р Георги Патронов
7. Доц. д-р Теофана Димитрова
- за специалност „Анализ и контрол” – редовно обучение на 25 юли и 26 септември 2018 год.
Председател: Доц. д-р Виолета Стефанова
Членове:
1. Проф. дхн Пламен Пенчев
2. Проф. д-р Гинка Антова
3. Доц. д-р Ваня Лекова
4. Доц. д-р Стоянка Атанасова
5. Доц. д-р Солея Даньо
6. Доц. д-р Мария Стоянова
7. Доц. д-р Георги Патронов
- за специалности „Химия и физика” и „Биология и химия” - редовно и задочно обучение на 26
юли и 27 септември 2018 год.
Председател: Проф. д-р Гинка Антова
Членове:
1. Проф. дхн Васил Делчев
2. Доц. д-р Петя Маринова
3. Доц. д-р Кирил Симитчиев
4. Доц. д-р Румяна Бакалска
5. Доц. д-р Георги Патронов
6. Доц. д-р Йорданка Димова
6. ФС прие предложенията от катедрите за членове на държавните изпитни комисии за
провеждане на държавни изпити за специалностите от ОКС „магистър” през 2018 година, както
следва:
- специалност „Спектрохимичен анализ” – задочно обучение на 26 юли и 27 септември 2018 год.
Председател: Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
Членове:
1. Проф. дхн Пламен Николов Пенчев
2. Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова
3. Доц. д-р Николай Тодоров Кочев
- специалност „Хранителна химия” – редовно и задочно обучение на 25 юли, 26 септември 2018
год.
Председател: Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
Членове:
1. Проф. д-р Гинка Атанасова Антова
2. Проф. д-р Магдален Димитров Златанов
3. Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова
- специалност „Химия и екология” – задочно обучение на 26 юли и 27 септември 2018 год.
Председател: Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова
Членове:

1. Доц. д-р Георги Иванов Патронов
2. Доц. д-р Боян Симеонов Боянов
3. Доц. д-р Диана Атанасова Кирин
4. Доц. д-р Агоп Киркор Сренц
- специалност „Медицинска химия” – редовно и задочно обучение на 20 април 2018 (за приетите
през март), 16 юни и 25 септември 2018 год.
Председател: Проф. д-р Гинка Атанасова Антова
Членове:
1. Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов
2. Доц. д-р Солея Запрянова Даньо
3. Д-р Валентина Борисова Ангелова
7. ФС прие предложение за комисия за провеждане на държавен изпит за допълнителна
професионална квалификация „Учител по химия” на 27. 07. 2018 год. и 28. 09. 2018 год., в състав:
Председател:
Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова
Членове:
1. Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова
2. Гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова
3. Гл. ас. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева
8. ФС обсъди и одобри учебни програми за задължителни дисциплини от учебните планове на
специалности на Физико-технологичния факултет, както следва:
- „Основи на химията” с хорариум 30 / 0 / 45 за специалност Инженерна физика – редовно
обучение;
- „Основи на химията” с хорариум 30 / 0 / 30 за специалност Инженерна физика – задочно
обучение;
- „Основи на химията” с хорариум 30 / 0 / 30 за специалност Екоенергийни технологии –
редовно обучение.
9. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Лидия Иванова Кайнарова
към катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, зачислена в докторска програма
Аналитична химия.
10. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Петя Иванова Герасимова
към катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия”, зачислена в
докторска програма Методика на обучението по химия.
11. ФС прие отчет за дейността на Мина Тенева Кирякова, редовен докторант по докторска
програма Аналитична химия през втората година от докторантурата и много добра оценка,
дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода.
12. ФС прие отчет за дейността на Ваня Йорданова Запрянова, редовен докторант по докторска
програма Аналитична химия през втората година от докторантурата и много добра оценка,
дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода.
13. ФС прие отчет за дейността на Нора Георгиева Сотирова, редовен докторант по докторска
програма Аналитична химия през първата година от докторантурата и много добра оценка,
дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през периода.

14. ФС прие отчет за дейността на Мария Василева Френкева, 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.
15. ФС прие отчет за дейността на Благо Спасов Чучков, редовен докторант по докторска
програма Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и
парфюмерийно-козметичните препарати през първата година от докторантурата и много добра
оценка, дадена от катедра “Химична технология” за работата му през периода.
16. ФС прие програма за докторантски минимум на редовния докторант Мария Василева
Френкева, зачислена в докторска програма Аналитична химия.
17. ФС прие промяна в дисертационната тема на редовния докторант Мина Тенева Кирякова,
зачислена в докторска програма Аналитична химия, като от:
“Подобряване на качеството на аналитичните резултати чрез изследване на бюджета на
неопределеност”
темата се променя на:
“Подобряване на аналитичните характеристики при хидридна генерация в комбинация с
емисионна спектрометрия с микровълнова плазма”
18. ФС прие предложението на катедра «Аналитична химия и компютърна химия» за хоноруване
на д-р Деляна Митева Давчева за водене на 45 часа упражнения по дисциплината «Клинични
анализи» на специалност «Медицинска химия» през втория семестър на учебната 2017/2018
година, като възнаграждението е в размер на 10 лв. за час упражнение.
19. ФС избра проф. дхн Димитър Стефанов Тодоровски за рецензент на „Ръководство за
лабораторни упражнения по неорганична химия” с автори К. Стойнова, Ант. Ангелачева, Й.
Стефанова, Г. Тончева, П. Маринова, В. Лекова. ФС одобри рецензентски хонорар в размер на
250 лв.
20. ФС одобри комисии, които да подготвят докладите-самооценки за програмна акредитация на
професионално направление 4.2 Химически науки, както следва:
- за ОКС «Бакалавър» и ОКС «Магистър» – доц. В. Стефанова, проф. Г. Антова, доц. В.
Лекова, доц. К. Симитчиев, доц. Ст. Атанасова, доц. Г. Патронов;
- за докторска програма Неорганична химия – доц. В. Лекова, доц. П. Маринова, гл. ас. д-р
К. Стойнова;
- за докторска програма Аналитична химия – доц. В. Стефанова, доц. К. Симитчиев, гл. ас.
д-р Д. Георгиева;
- за докторска програма Органична химия – доц. Ст. Атанасова, доц. Ст. Статкова, доц. Пл.
Ангелов.

