
РЕШЕНИЯ 
на Факултетния съвет на Химически факултет 

от 2008 година 
 

На 9 януари 2008 година ( Протокол № 98 ) 

 

1. След проведено тайно гласуване ФС избра доц. д-р Мария Костадинова Стоянова за 

заместник декан по научната дейност и международно сътрудничество. 

2. ФС избра факултетна експертна комисия по Научно приложната дейност на факултета в 

състав: 

Председател:  доц. д-р Илиян Иванов Иванов 

Членове:   доц. д-р Елена Георгиева Хорозова 

    доц. д-р Боян Симеонов Боянов 

3. ФС избра комисия по качеството в състав: 

Председател:  доц. д-р Веселин Йорданов Кметов 

Членове:   доц. д-р Елена Димитрова Гергова 

    доц. д-р Нина Димитрова Димчева 

    гл. ас. д-р Кирил Блажев Гавазов 

    гл. ас. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе 

    гл. ас. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова 

    Елена Руйчева Иванова 

    Никола Димитров Балимезов 

4. ФС обсъди и прие учебни планове за магистърска програма «Медицинска химия» - 

редовно и задочно обучение, които да влязат в сила от учебната 2008/2009 година. 

5. ФС утвърди: 

- Индивидуален план за работа на докторантката на самостоятелна подготовка ст. ас. 

Петя Емилова Маринова към катедра “Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия”, зачислена по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия; 

- Програма за изпита по специалността. 

6. ФС избра работна група, която да подготви програма за държавен изпит за специалност 

“Компютърна химия” в състав: 

Председател: доц. д-р Веселин Кметов 

Членове:  доц. д-р Атанас Димитров 

   проф. дхн Цонко Колев 

   доц. д-р Стоянка Христоскова 



   доц. д-р Магдален Златанов 

Програмата трябва да бъде внесена за утвърждаване на следващото заседание на 

Факултетния съвет. 

7. ФС прие предложенията на катедрите за хонорувани преподаватели през втория семестър 

на учебната 2007/2008 година, както следва: 

- доц. д-р Костадин Василев Кънчев – 480 часа упражнения по дисциплината 

«Физикохимия», като възнаграждението да бъде в размер на 5,25 лв./упражнение; 

- ст. н. с. ІІ ст. дхн Венелин Георгиев Енчев – 200 часа упражнения по дисциплината 

«Квантовохимични методи», като възнаграждението да бъде в размер на 5,25 

лв./упражнение; 

- доц. д-р Радка Горанова Пелова – допълнително 110 часа упражнения по 

дисциплината «Обща и неорганична химия»; 

- гл. ас. д-р Зорка Димитрова Костова – допълнително 50 часа упражнения по 

дисциплината «Инструментални методи за анализ»; 

- н. с. Николина Петкова Милчева – допълнително 100 часа упражнения по 

дисциплината «Физикохимия»; 

- Василия Лозкова Митева (студент) – 120 часа упражнения по дисциплината 

«Аналитична химия»; 

- Никола Димитров Балимезов (студент) – 120 часа упражнения по дисциплината 

«Аналитична химия». 

8. ФС реши във връзка с обявения конкурс за доцент по научна специалност 01.05.03 

Органична химия (Химия на хетероциклените съединения) да бъдат предложени на СНС 

следните рецензенти: 

1) ст. н. с. І ст. дхн Юрий Николаев Стефановски – ИОХЦФ на БАН (научна 
специалност 01.05.03); 

2) ст. н. с. І ст. дхн Владимир Димчев Димитров – ИОХЦФ на БАН (научна 
специалност 01.05.03); 

3) проф. дхн Владимир Божинов Божинов – ХТМУ – София (научна специалност 
02.10.05); 

4) доц. дхн Валери Христов Христов – ШУ «Епископ Константин Преславски» (научна 
специалност 01.05.03); 

5) доц. д-р Елена Рангелова Станоева – СУ «Климент Охридски» (научна специалност 
01.05.03); 

6) доц. д-р Огнян Кузманов Аргиров – ПУ «Паисий Хилендарски» (научна специалност 
01.05.03). 



9. ФС реши през октомври 2008 година да се проведе 7-ма научна конференция на 

Химическия факултет с председател на организационния комитет – доц. д-р Мария 

Стоянова. 

 

На 30 януари 2008 година ( Протокол № 99 ) 

 

1. ФС обсъди и прие следните решения във връзка с организиране на кандидатстудентската 

кампания през 2008 година: 

- приема по специалностите в Химическия факултет през 2008 година да бъде, както 

следва: 

Компютърна химия   40 
Химия – редовно обучение  40 
Химия – задочно обучение  25 
Химия и физика    20 

- да се проведе предварителен кандидат-студентски изпит по химия; 

- с оценките от националната олимпиада и националните състезания по химия през 

2008 година, желаещите могат да участват в класирането за специалностите в 

Химическия факултет; 

- кандидат-студентите могат да участват в класирането със състезателен изпит или 

матура, както следва: 

Специалност Състезателен изпит  Матура 
Химия един по избор: 

   химия 
   физика 
   математика 

една по избор: 
   Химия и опазване на околната среда 
   Физика и астрономия 
   Математика 

Компютърна 
химия 

един по избор: 
   химия 
   физика 
   математика 

една по избор: 
   Химия и опазване на околната среда 
   Физика и астрономия 
   Математика 

Химия и физика един по избор: 
   химия 
   физика 
   математика 

една по избор: 
   Химия и опазване на околната среда 
   Физика и астрономия 
   Математика 

- балообразуването за специалностите в Химическия факултет да бъде ушесторена 

оценка от състазателния изпит или от матурата. 

2. ФС одобри предложенията на катедрите за прием на докторанти за учебната 2008/2009 

година, както следва: 

Форма на обучение № Шифър Научна специалност 

редовна задочна 



1. 01.05.02 Неорганична химия 1 - 

2. 01.05.03 Органична химия 1 1 

3. 01.05.04 Аналитична химия 1 - 

3. ФС прие предложението на катедра Физикохимия гл. ас. д-р Антоанета Анастасова 

Ангелачева да бъде временно прехвърлена от катедра “Обща и неорганична химия с 

методика на обучението по химия” в катедра “Физикохимия”. 

4. ФС прие предложението на доц. Рахнев гл. ас. д-р Николай Тодоров Кочев да бъде 

временно прехвърлен от катедра “Аналитична химия” на Химическия факултет в катедра 

“Компютърни технологии” на Факултета по математика и информатика. 

5. След проведено тайно гласуване ФС прие предложението на катедра «Аналитична 

химия» ас. Деяна Любомирова Георгиева да бъде повишена в длъжност «старши 

асистент». 

6. ФС реши да открие процедура за получаване на права от ВАК да провежда избори за 
даване на научното звание «Доцент» за собствени нужди по следните научни 
специалности: 

- научна специалност 01.05.03 Органична химия 
- научна специалност 01.05.05 Физикохимия 
- научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по химия 

 

На 13 февруари 2008 година ( Протокол № 100 ) 

 

1. След проведено тайно гласуване ФС избра доц. д-р Веселин Йорданов Кметов за 

заместник декан по учебната дейност. 

2. ФС обсъди и прие програма за държавен изпит по химия, за специалност Компютърна 

химия, за получаване на образователно квалификационна степен “Бакалавър”. 

(Приложение 1). 

3. ФС обсъди и прие нови учебни планове за магистърски програми, които да влязат в сила 

от учебната 2008/2009 година, както следва: 

- «Органична химия» - редовно и задочно обучение; 

- «Хранителна химия» - редовно и задочно обучение; 

- «Приложна физикохимия» - задочно обучение. 

4. ФС обсъди и прие конспект за държавен изпит по магистърска програма “Медицинска 

химия” за получаване на образователно квалификационна степен “Магистър по 

медицинска химия”. (Приложение 2). 



5. ФС обсъди и прие конспект за държавен изпит по магистърска програма “Органична 

химия” за получаване на образователно квалификационна степен “Магистър по 

органична химия”. (Приложение 3). 

6. ФС обсъди и прие програма за държавен изпит по магистърска програма “Приложна 

физикохимия” за получаване на образователно квалификационна степен “Магистър по 

приложна физикохимия”. (Приложение 4). 

7. ФС обсъди и прие програма и конспект за държавен изпит по магистърска програма 

“Хранителна химия” за получаване на образователно квалификационна степен “Магистър 

по хранителна химия”. (Приложение 5). 

8. ФС обсъди и прие конспект за държавен изпит по магистърска програма “Химия и 

екология” за получаване на образователно квалификационна степен “Магистър по химия 

и екология”. (Приложение 6). 

9. ФС одобри семестриални такси за магистърските програми към Химически факултет за 

учебната 2008/2009 година, както следва: 

Магистърска програма Форма на обучение Семестриална 
такса 

Медицинска химия редовно (2 семестъра) 
задочно (2 семестъра) 

900 лв. 
700 лв. 

Органична химия редовно (2 семестъра) 
задочно (2 семестъра) 

650 лв. 
480 лв. 

Приложна физикохимия редовно (2 семестъра) 
задочно (2 семестъра) 

500 лв. 
500 лв. 

Химия и екология редовно (2 семестъра) 
задочно (3 семестъра) 

700 лв. 
400 лв. 

Хранителна химия редовно (2 семестъра) 
задочно (2 семестъра) 

700 лв. 
500 лв. 

Радиохимия и радиоекология редовно (2 семестъра) 500 лв. 
Учител по химия задочно (3 семестъра) 400 лв. 
10. ФС прие отчет за дейността на Петя Василева Рачева, редовен докторант по научна 

специалност 01.05.02 Неорганична химия през първата година от докторантурата и 

положителната оценка, дадена от катедра “Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия” за работата й през периода. 

11. ФС прие отчет за дейността на Иванка Димитрова Вълчанова, задочен докторант по 

научна специалност 02.10.01 Технология на неорганичните вещества през втората година 

от докторантурата и положителната оценка, дадена от катедра “Химична технология” за 

работата й през периода. 

12. ФС прие отчет за дейността на Огнян Петков Пукалов, задочен докторант по научна 

специалност 01.05.04 Аналитична химия през третата година от докторантурата и 



положителната оценка, дадена от катедра “Аналитична химия” за работата му през 

периода. 

13. ФС прие името на факултативната дисциплина “Компютърна грамотност” да бъде 

променено на “Компютърно обучение” за специалностите “Химия”, “Химия и физика” и 

“Биология и химия”. 

14. ФС прие към списъка с факултативни дисциплини за специалност “Химия” – редовно 

обучение да бъде включена дисциплината “Спорт”. 

15. ФС избра Ваня Десимирова Гандова за редовен докторант по научна специалност 

01.05.02 Неорганична химия със срок на обучение 3 години. 

16. ФС прие предложението на катедра «Химична технология» за обявяване на конкурс за 

доцент по научна специалност 02.11.13 Технология на животинските и растителните 

мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати (Химия 

на хранителните продукти) със срок 3 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. 

17. ФС прие предложенията на катедрите за хонорувани преподаватели през втория семестър 

на учебната 2007/2008 година, както следва: 

- д-р Стефка Георгиева Костова – допълнително 100 часа упражнения по дисциплината 

«Обща и неорганична химия»; 

- д-р Живка Димитрова Панчева – допълнително 100 часа упражнения по дисциплината 

«Обща и неорганична химия»; 

- д-р Данчо Тончев Тончев – 45 часа упражнения по дисциплината «Материалознание»; 

- Недялка Радоева Чолакова (студент) – 60 часа упражнения по дисциплините 

«Компютърно обучение» и «Компютри и софтуер»; 

- Ваня Иванова Ганчева (студент) – 60 часа упражнения по дисциплините 

«Компютърно обучение» и «Компютри и софтуер»; 

- Георги Цветанов Иванов (студент) – 100 часа упражнения по дисциплината «Бази 

данни и основи на програмирането». 

18. Във връзка с обявения конкурс за ръководител на катедра Аналитична химия ФС избра 

комисия за проверка на документите на кандидатите в състав: 

Председател: доц. д-р Мария Стоянова 

Членове:  доц. дхн Георги Василев 

   доц. д-р Огнян Аргиров 

19. ФС реши Научната конференция на Химическия факултет през 2008 година да се 

проведе на 10-11 октомври 2008 год. в Свети Кирик. 

 

 



На 19 март 2008 година ( Протокол № 101 ) 

 

1. ФС обсъди и прие програма за държавен изпит по химия, за специалност Химия, за 

получаване на образователно квалификационна степен “Бакалавър”. (Приложение 1). 

2. ФС обсъди и прие правила за провеждане на държавния изпит по химия за специалност 

Химия и Компютърна химия, които да влязат в сила от учебната 2007/2008 година: 

- форма за провеждане на изпита - писмен, тест – 60 тестови задачи; 

- продължителност на изпита – 4 часа; 

- оценяване 

от 55 до 60 верни отговора – отличен; 

от 45 до 54 верни отговора – много добър; 

от 35 до 44 верни отговора – добър; 

от 30 до 34 верни отговора – среден; 

до 29 верни отговора – слаб. 

3. ФС обсъди и прие нов учебен план за магистърска програма «Радиохимия и 

радиоекология» - редовно обучение, която да влезе в сила от учебната 2008/2009 година. 

4. ФС утвърди: 

- Индивидуален план за работа на редовния докторант Ваня Десимирова Гандова към 

катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия”, зачислена 

по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия; 

- Тема на докторантурата: “Изследвания върху синтез и охарактеризиране на материали 

с различна дименсия с оглед развитието на безоловни припои”; 

- Научен ръководител: доц. дхн Георги Пенев Василев. 

5. ФС прие от бюджета на факултета да бъдат осигурени средства на гл. ас. Пламен 

Ангелов Ангелов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Органична 

химия” за разходите във връзка със защитата на дисертационния труд за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” (подвързване, отпечатване на автореферат и 

обява). 

6. ФС реши утвърждаването на избора на катедра “Аналитична химия” за ръководител 

катедра да бъде с тайно гласуване. 

7. След проведено тайно гласуване ФС утвърди избора на катедра «Аналитична химия» за 

ръководител катедра - доц. д-р Веселин Йорданов Кметов. 

8. ФС прие предложението на катедра «Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия» за удължаване трудовия договор на доц. д-р Мария Атанасова 



Миневска с две години, считано от датата на навършване на пенсионна възраст, съгласно 

чл. 20, точка 4 от Колективния трудов договор. 

9. ФС утвърди разпределение на бюджета между катедрите в Химически факултет 

съгласно приложение 2. 

10. ФС упълномощи деканския съвет на свое заседание да разпредели основните средства на 

факултета за 2008 година. 

 

На 26 март 2008 година ( Протокол № 102 ) 

 

1. ФС одобри молбата на студентите от специалност “Химия и физика” ІV курс и реши 

държавния изпит по химия за тази специалност да бъде под формата на тест, като 

правилата за провеждане на държавния изпит са същите като тези за специалност Химия 

и Компютърна химия. 

 

На 16 април 2008 година ( Протокол № 103 ) 

 

1. ФС обсъди и прие програма за държавен изпит по химия, за специалност “Химия и 

физика” и “Биология и химия”, за получаване на образователно квалификационна степен 

“Бакалавър” (Приложение 1 и 2). 

2. ФС прие учебен план за допълнителна професионална квалификация “Учител по химия” 

за студенти, обучаващи се по специалности от професионално направление Химически 

науки. Срок на обучение – 3 семестъра. Семестриална такса за обучение – 200 лева за 

редовно и 150 лева за задочно. 

3. ФС одобри учебните програми на следните избираеми и факултативни дисциплини: 

 избираеми дисциплини: 
- «Геохимия» - за специалност Химия, Компютърна химия и Химия и физика; 
- «Учебните задачи по химия» - за специалност Биология и химия и Химия и 

физика; 
- «Химични знания в учебния предмет «Човекът и природата»» - за специалност 

Биология и химия и Химия и физика; 
- «Рефлексията в обучението по химия» - за специалност Биология и химия и 

Химия и физика; 
- «Обяснението в обучението по химия» - за специалност Биология и химия и 

Химия и физика; 
 факултативна дисциплина: 

- «История на химията» - за специалност Химия и Химия и физика. 



4. ФС прие програма за изпит по специалността на редовния докторант Ваня Десимирова 

Гандова, зачислена по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия. 

5. ФС прие предложението на катедра «Аналитична химия» за обявяване на конкурс за 

асистент по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия – две места със срок 2 

месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. 

6. ФС прие молбата на проф. дхн Цонко Митев Колев за отпуск в периода 15.05.2008 до 

3.10.2008 (платен – 54 дни и неплатен – 47 дни) поради заминаване в Германия. 

7. ФС одобри решението на катедра Органична химия гл. ас. д-р Стела Миронова Статкова-

Абегхе да бъде изпълняващ длъжността ръководител катедра през периода на 

отсъствието на проф. дхн Цонко Митев Колев, поради заминаване в чужбина. 

8. ФС избра комисия за изготвяне на доклад-самооценка по акредитация на образователна и 
научна степен «доктор» в професионално направление 4.2. Химически науки 

- научна специалност 01.05.05 Физикохимия 
- научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ 

в състав: 
Председател: доц. д-р Мария Стоянова 
   доц. д-р Стоянка Христоскова 
   доц. д-р Елена Хорозова 

9. ФС избра комисия за изготвяне на доклад-самооценка по акредитация на образователна и 
научна степен «доктор» в професионално направление 5.10. Химични технологии 

- научна специалност 02.10.01 Технология на неорганичните вещества 
- научна специалност 02.11.13 Технология на животинските и растителните 

мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати 
в състав: 
Председател: доц. д-р Веселин Кметов 
   доц. д-р Магдален Златанов 
   доц. д-р Боян Боянов 

 

На 21 май 2008 година ( Протокол № 104 ) 

 

1. ФС прие предложението на катедра «Аналитична химия» за обявяване на конкурс за 

доцент по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия със срок 3 месеца от датата на 

обявяване в Държавен вестник. 

2. ФС утвърди нови избираеми дисциплини, които да бъдат предлагани на студентите от 

специалност Компютърна химия, както следва: 

- през VІІ семестър - «Биокатализ и биоелектрохимия» с хорариум 2 / 0 / 2, лектори – 

доц. Хорозова и доц. Димчева; 



- през VІІІ семестър - «Химия на органичните вещества в парфюмерийните и 

козметични продукти» с хорариум 2 / 0 / 2, лектор – гл. ас. д-р Стела Статкова-Абегхе. 

На 17 юни 2008 година в делови порядък ( Протокол № 104А ) 

1. ФС реши във връзка с обявения конкурс за доцент по научна специалност 02.11.13 

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати (Химия на хранителните продукти) да бъдат 

предложени на СНС следните рецензенти: 

1) Ст. н. с. І ст. дхн Недялка Владимирова Янишлиева-Масларова – ИОХЦФ при БАН, 

(научна специалност 01.05.10); 

2) Проф. дтн Цветан Тодоров Хаджийски – пенсионер, (научна специалност 02.11.13); 

3) Проф. дхн Георги Янков Папанов – пенсионер, (научна специалност 01.05.03); 

4) Доц. д-р Стефан Димитров Стаматов – ПУ ”П. Хилендарски”, (научна специалност 

01.05.10). 

 

На 30 юни 2008 година ( Протокол № 105 ) 

 

1. ФС прие доклад-самооценка за програмна акредитация на образователна и научна степен 

«доктор»към професионално направление 4.2. Химически науки 

- научна специалност 01.05.05 Физикохимия 
- научна специалност 01.05.16 Химична кинетика и катализ 

2. ФС прие доклад-самооценка за програмна акредитация на образователна и научна степен 
«доктор» към професионално направление 5.10. Химични технологии 

- научна специалност 02.10.01 Технология на неорганичните вещества 
- научна специалност 02.11.13 Технология на животинските и растителните 

мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати 
3. ФС прие промяна в учебния план за специалност Компютърна химия, която да влезе в 

сила за учебната 2008/2009 год., както следва: 

- хорариума на дисциплината Органична химия – І част в ІІІ семестър от 4 / 1 / 3 да 

стане 3 / 1 / 3 (9 кредита); 

- хорариума на дисциплината Органична химия – ІІ част в ІV семестър от 4 / 0 / 3 да 

стане на 4 / 1 / 3 (9 кредита). 

4. ФС прие промяна в учебния план за специалност Химия, която да влезе в сила за 

учебната 2008/2009 год., както следва: 

- хорариума на дисциплината Физикохимия с колоидна химия – І част в ІV семестър от 

4 / 0 / 6 да стане 4 / 2 / 4 (12 кредита); 



- хорариума на дисциплината Физикохимия с колоидна химия – ІІ част в V семестър от 

4 / 0 / 6 да стане 4 / 2 / 4 (10 кредита). 

 

На 25 септември 2008 година ( Протокол № 106 ) 

 

1. След проведено тайно гласуване ФС избра д-р Живко Иванов Денчев за асистент по 

научна специалност 01.05.04 Аналитична химия. 

2. ФС прие предложението на катедра «Органична химия» за обявяване на конкурс за 

асистент по научна специалност 01.05.03 Органична химия (Органичен анализ) със срок 1 

месец от датата на обявяване в Държавен вестник. 

3. ФС прие предложението на катедра «Физикохимия» за обявяване на конкурс за асистент 

по научна специалност 01.05.05 Физикохимия със срок 1 месец от датата на обявяване в 

Държавен вестник. 

4. ФС прие промяна в учебния план за специалност Химия и физика, която да влезе в сила 

за учебната 2008/2009 год., както следва: 

- хорариума на дисциплината Органична химия – І част в V семестър от 3 / 0 / 4 да 

стане 3 / 1 / 3 (8 кредита); 

- хорариума на дисциплината Органична химия – ІІ част в VІ семестър от 3 / 0 / 4 да 

стане на 3 / 1 / 3 (9 кредита). 

5. ФС одобри учебна програма за лабораторни упражнения на избираемата дисциплина 

“Химия на органичните вещества в парфюмерийните и козметични продукти” за 

специалност Компютърна химия – VІІІ семестър (2 / 0 / 2). 

6. ФС прие следните корекции в списъка с избираеми дисциплини, който да влезе в сила от 

учебната 2008/2009 година: 

- избираемата дисциплина “Приложна електрохимия”, която се предлага на студентите 

от специалност Химия – редовно (VІІІ семестър) и задочно (Х семестър, 5 годишен 

учебен план) обучение да отпадне; 

- избираемата дисциплина “Колоидна химия”, която се предлага на студентите от 

специалност Химия – редовно (VІІІ семестър) и задочно (Х семестър, 5 годишен 

учебен план) обучение да отпадне; 

- избираемата дисциплина “Физична органична химия”, която се предлага на 

студентите от специалност Химия – задочно обучение (Х семестър, 5 годишен учебен 

план) да отпадне; 



- избираемата дисциплина “Биокатализ и биоелектрохимия” да бъде включена в 

списъка, който се предлага на студентите от специалност Химия – редовно (VІІІ 

семестър) и задочно (VІІІ семестър) обучение. 

7. ФС прие програма за конкурсен изпит за редовна и задочна докторантура по научна 

специалност 01.05.03 Органична химия. 

8. ФС одобри експертна група, която в срок до 1 декември 2008 год. да представи проект на 

учебен план за специалност Химия и физика, в състав: 

председател: доц. д-р Веселин Кметов 

членове:   представител от всяка катедра 

   двама представители от секция “Методика на обучението по химия” 

9. ФС прие предложенията на катедрите за хонорувани преподаватели през учебната 

2008/2009 година, както следва: 

- ст. н. с. ІІ ст. дхн Венелин Георгиев Енчев – 380 часа упражнения по Строеж на 

веществото и Квантовохимични методи; 

- доц. д-р Костадин Василев Кънчев – 300 часа упражнения по Физикохимия; 

- доц. д-р Радка Горанова Пелова – 330 часа упражнения по Обща и неорганична 

химия; 

- д-р Живка Димитрова Панчева – 350 часа упражнения по Обща и неорганична химия; 

- д-р Стефка Георгиева Костова – 260 часа упражнения по Обща и неорганична химия; 

- н.с. Николина Петрова Милчева – 300 часа упражнения по Физикохимия; 

- Яна Цветанова Петрова – 300 часа упражнения по Английски език; 

- Станимир Петров Манолов – 200 часа упражнения по Органична химия; 

- Шерфея Хюсеинова Топова – 200 часа упражнения по Органична химия; 

- Димо Енчев Аладжов – 200 часа упражнения по Органична химия; 

- Ваня Иванова Ганчева (студент) – 40 часа упражнения по Компютърна химия 

На 13 октомври 2008 година в делови порядък ( Протокол № 106А ) 

1. ФС реши във връзка с обявения конкурс за доцент по научна специалност 01.05.04 

Аналитична химия да бъдат предложени на СНС следните рецензенти: 

1) Проф. дхн Румяна Георгиева Джингова-Костадинова – СУ «Св. Кл. Охридски» 
(научна специалност 01.05.04); 

2) Ст. н. с. І ст. дхн Елисавета Христова Иванова – ИОНХ на БАН (научна специалност 
01.05.04); 

3) Доц. д-р Ирина Богданова Караджова – СУ «Св. Кл. Охридски» (научна специалност 
01.05.04); 

4) Ст. н. с. ІІ ст. д-р Албена Кирилова Дечева-Чакърова – ИОНХ на БАН (научна 
специалност 01.05.04). 



 

На 21 октомври 2008 година ( Протокол № 107 ) 

 

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 месеца от датата на 

обявяване в Държавен вестник. 

2. ФС прие предложенията за хонорувани преподаватели през учебната 2008/2009 година, 

както следва: 

- доц. д-р Стояна Димитрова Желева – 200 часа упражнения по Линейна алгебра и 

аналитична геометрия; 

- Димитър Георгиев Божилов – 80 часа упражнения по Физикохимия. 

3. ФС прие програма за конкурсен изпит за редовна докторантура по научна специалност 

01.05.02 Неорганична химия. 

4. ФС прие програма за конкурсен изпит за редовна докторантура по научна специалност 

01.05.04 Аналитична химия. 

5. Поради спечелен конкурс за асистент в Медицински университет гр. Пловдив ФС одобри 

редовната докторантура на Петя Василева Рачева, зачислена със заповед № Р33/189 от 25. 

01. 2007 год., по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия към катедра «ОНХ с 

МОХ», да бъде трансформирана в задочна, считано от 30.10.2008 година. 

6. ФС анулира взетите лекции и семинарни упражнения през І семестър на учебната 

2008/2009 година от гл. ас. Петко Душков със студентите от специалност Химия – 

задочно обучение. Занятията по дисциплината «Математичен анализ – І част» да бъдат 

взети от проф. Пройнов (лекции) и математик Вера Маринова (семинари). 

7. ФС реши да бъде проведена допълнителна сесия за Държавен изпит по химия на 15. 12. 

2008 год. за специалностите «Химия», «Химия и физика», «Компютърна химия» и 11. 12. 

2008 год. за специалност «Биология и химия». 

8. ФС неодобрява и се разграничава от инцидента с дублираните дипломни работи през 

септемврийската сесия 2008 година на специалност Химия. ФС избра комисия, която да 

разгледа документите по инцидента, в състав: 

председател: доц. д-р В. Кметов 

членове:  доц. д-р Ел. Хорозова 

доц. д-р Б. Боянов 

 

 



На 26 ноември 2008 година ( Протокол № 108 ) 

 

1. ФС предлага да бъдат направени следните промени в учебния план за специалност 

«Биология и химия» - редовно обучение, отнасящи се до химическите дисциплини: 

Текущ план Предложение за промяна 

І семестър 

Обща и неорганична химия І част 4 / 0 / 4 Обща и неорганична химия І част 4 / 2 / 3 

ІІ семестър 

Обща и неорганична химия ІІ част 3 / 0 / 3 Обща и неорганична химия ІІ част 3 / 1 / 3 

Аналитична химия І част 2 / 0 / 4   

ІІІ семестър 

Аналитична химия ІІ част 2 / 0 / 4 Аналитична химия 3 / 0 / 6 

Органична химия І част 4 / 0 / 4 Органична химия І част 3 / 1 / 3 

ІV семестър 

Физикохимия І част 2 / 0 / 4 Физикохимия І част 2 / 0 / 2 

Органична химия ІІ част 4 / 0 / 4 Органична химия ІІ част 3 / 1 / 3 

Неорганична химична технология 2 / 0 / 2   

V семестър 

Физикохимия ІІ част 2 / 0 / 4 Физикохимия ІІ част 2 / 0 / 3 

Инструментални методи в химията 3 / 0 / 2 Химични технологии 3 / 0 / 2 

  Методика на обучението по химия 2 / 0 / 2 

  Избираема химия 2 / 0 / 0 

VІ семестър 

Методика на обучението по химия 4 / 0 / 0 Методика на обучението по химия 2 / 0 / 0 

  Инструментални методи в химията 2 / 0 / 1 

  Избираема химия 2 / 0 / 2 

VІІ семестър 

Хоспитиране по химия 0 / 0 / 4 Хоспитиране по химия 0 / 0 / 4 

Методика и техника на учебния 

експеримент по химия 

0 / 0 / 4 Методика и техника на учебния 

експеримент по химия 

0 / 0 / 4 

Компютърна химия 2 / 0 / 0 Химия на полимерите 2 / 0 / 0 

VІІІ семестър 

Органична химична технология 2 / 0 / 2   

Високомолекулни съединения 2 / 0 / 0 Избираема химия (МОХ) 1 / 0 / 2 



Избираема химия (МОХ) 2 / 0 / 0 Избираема химия (МОХ) 2 / 0 / 0 

Преддипломна педагогическа 

практика по химия – 1 месец 

0 / 0 / 3 Преддипломна педагогическа 

практика по химия – 1 месец 

0 / 0 / 3 

Общо часа: 1320 Общо часа: 1290 

2. ФС прие промяна в дисертационната тема на Георги Иванов Патронов, докторант на 

самостоятелна подготовка по научна специалност 02.10.01 Технология на неорганичните 

вещества, като от: 

“Енергийно изследване пирометалургичното добиване на мед в МДК-АД Пирдоп” 

темата се променя на: 

“Ексергоекологично изследване на пирометалургично добиване на мед” 

3. ФС избра работна група, която да разгледа и обобщи постъпилите предложения за 

корекции в Правилника за изготвяне и защита на дипломни работи за студенти в 

Химическия факултет, в състав: 

Доц. д-р Веселин Кметов 

Доц. д-р Илиян Иванов 

Доц. д-р Елена Хорозова 

Доц. д-р Елена Гергова 

Никола Балимезов 

 

На 10 декември 2008 година ( Протокол № 109 ) 

 

1. След проведено тайно гласуване ФС избра д-р Солея Запрянова Даньо за асистент по 

научна специалност 01.05.03 Органична химия (Органичен анализ). 

2. След проведено тайно гласуване ФС избра д-р Кристина Илчева Лилова за асистент по 

научна специалност 01.05.05 Физикохимия. 

3. ФС прие четиригодишен индивидуален план за работа на задочния докторант Петя 

Василева Рачева, зачислена по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия към 

катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия”. 

4. ФС прие предложенията на катедрите за хонорувани преподаватели през втори семестър 

на учебната 2008/2009 година, както следва: 

- проф. дмн Тодорка Здравкова Цветкова – 90 часа упражнения по Клинична химия 

(магистърска програма “Медицинска химия” – държавна поръчка); 

- доц. д-р Радка Горанова Пелова – 150 часа упражнения по Обща и неорганична 

химия; 



- доц. д-р Диана Атанасова Кирин – 70 часа упражнения по Обща екология 

(магистърска програма “Химия и екология” – държавна поръчка); 

- Петя Василева Рачева – 150 часа упражнения по Обща и неорганична химия; 

- Мария Костадинова Панова – 140 часа упражнения по Клинична химия (магистърска 

програма “Медицинска химия” – държавна поръчка). 

5. ФС прие молбата на доц. д-р Васил Борисов Делчев за отпуск в периода 01. 01. 2009 год. 

до 31. 07. 2009 год. (платен – 4 дни и остатъка – неплатен) поради специализация в 

Германия. 

6. ФС реши всички студенти от Химическия факултет, спечелили Еразъм стипендия (за 

поне 4 месеца) и придобили за работата си в университетите партньори поне 20 ECTS 

кредита, да имат право на една служебна заверка през учебната година на мобилността. 

 


