РЕШЕНИЯ
на Факултетния съвет на Химическия факултет
от 14 януари 2020 година ( Протокол № 214 )
1. ФС обсъди и прие учебен план за получаване на допълнителна професионална
квалификация “Учител по химия и опазване на околната среда” (задочна форма на
обучение) от завършили висше образование ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър”, с
квалификация „учител“ (Съгласно Решение на МС №587 от 10.10.2019 г и Национална
програма „Мотивирани учители“).
2. ФС реши проф. д-р Гинка Антова да бъде ръководител на ДПК «Учител по химия и опазване
на околната среда» по национална програма «Мотивирани учители».
3. ФС реши да бъде обявен допълнителен прием на докторанти по професионално
направление 4.2. Химически науки, в рамките на одобрената от МОН заявка за учебната
2019/2020 година, както следва:
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4. ФС обсъди и прие предложението на катедра «Органична химия» за промяна в правилата
за провеждане на конкурсни изпити за докторанти в Химическия факултет в частта писмен
изпит, а именно добавяне на възможност за провеждане на изпита под формата на тест.
5. ФС прие предложението на катедра «Органична химия» за 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 (Органична химия) със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник.
6. ФС прие предложението на катедра «Органична химия» за хонорувани преподаватели през

втория семестър на учебната 2019/2020 година, както следва:
- Гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова – 180 часа упражнения по дисциплината
„Органична химия“, специалност Медицинска химия;
- Гл. ас. д-р Маргарита Христова Дочева – 105 часа упражнения по дисциплината
„Органична химия“, специалност Химия, Химия и английски език и Обучение по
природни науки в прогимназиалния етап от училищното образование;
- Десислава Минкова Киркова – 150 часа упражнения по дисциплината „Химия на
козметичните продукти“.
7. ФС реши помещението, което се оформя пред Рентгеновата лаборатория да бъде използвано
за кабинет на катедра «Аналитична химия и компютърна химия».
8. ФС прие комисия за класиране на кандидатите за участие в Националната програма «Млади
учени и постдокторанти» в Химическия факултет през академичната 2019/2020 г., в състав:
Председател:
доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов

Членове:

доц. д-р Ваня Димитрова Лекова

доц. д-р Кирил Костов Симитчиев
доц. д-р Нина Димитрова Димчева
доц. д-р Георги Иванов Патронов
ас. д-р Павел Янев – млад учен
9. ФС одобри комисии, които да подготвят докладите-самооценки за програмна акредитация
на докторски програми в професионално направление 4.2 Химически науки, както следва:
- за докторска програма Теоретична химия – проф. дхн В. Делчев, доц. д-р Н. Кочев,
доц. д-р К. Симитчиев, доц. д-р Н. Димчева, гл. ас. д-р В. Паскалева;
- за докторска програма Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати – проф. д-р Г. Антова,
доц. д-р М. Ангелова-Ромова, гл. ас. д-р Ж. Петкова;
- за докторска програма Технология на неорганичните вещества – доц. д-р Г. Патронов,
доц. д-р М. Ангелова-Ромова, гл. ас. д-р И. Костова;
- за докторска програма Физикохимия – доц. д-р Н. Димчева, доц. д-р М. Стоянова, доц.
д-р Д. Петров.

