
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химически факултет 

от 2012 година 

 

На 19 януари 2012 година ( Протокол № 140 ) 

 

1. ФС прие предложението на катедра “Органична химия” да бъде назначен на длъжност 

“химик” Димитър Георгиев Божилов – магистър по химия, считано от 1 февруари 2012 

година. 

2. ФС прие предложението на катедра “Физикохимия” гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски да 

бъде временно прехвърлен от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” в катедра 

“Физикохимия”. 

3. ФС прие заявлението на гл. ас. д-р Пенка Христева Шегунова да ползва неплатен отпуск в 

периода от 01. 03. 2012 год. до 01. 03. 2013 год. във връзка с научно-изследователска 

работа към Европейската комисия в JRC IRMM, Белгия. 

4. ФС обсъди и подкрепя предложението на катедра Аналитична химия и компютърна химия 

за учебната 2011/2012 година норматива за учебна натовареност на гл. ас. д-р Пенка 

Христева Шегунова да бъде редуциран на 260 часа поради отсъствие в периода от 01. 03. 

2012 год. до 01. 03. 2013 год. във връзка с научно-изследователска работа към 

Европейската комисия в JRC IRMM, Белгия. 

5. ФС прие предложението на катедра «Аналитична химия и компютърна химия» за втори 

семестър на учебната 2011/2012 година да бъдат хонорувани допълнително 200 часа 

упражнения по дисциплината «Аналитична химия» на гл. ас. д-р Христина Георгиева 

Малакова. 

6. ФС одобри заявлението на докторанта Димитър Георгиев Божилов, зачислен по научна 

специалност Органична химия към катедра «Органична химия», редовната докторантура 

да бъде трансформирана в задочна, считано от 01.02.2012 година, поради започване на 

работа в ПУ «П. Хилендарски» на длъжност «химик». 

7. ФС прие програма за докторантски минимум на редовния докторант Шерфея Хюсеинова 

Топова, зачислена по научна специалност Органична химия. 

8. ФС прие програма за докторантски минимум на редовния докторант Маргарита Христова 

Дочева, зачислена по научна специалност Органична химия. 

9. ФС прие програма за докторантски минимум на задочния докторант Мина Михайлова 

Тодорова, зачислена по научна специалност Органична химия. 

10. ФС одобри индивидуален план за обучение на Ваня Красимирова Кацарова, фак. № 

1105071021 от специалност Химия – редовно обучение за учебните 2011/2012 година и 

2012/2013 година (Приложение 1). 

11. ФС прие Мисия на Химическия факултет (Приложение 2). 



12. ФС предлага като представител на Химическия факултет в Управителния съвет на Фонд 

“Научни изследвания” на ПУ “П. Хилендарски” на мястото на доц. д-р Илиян Иванов 

Иванов да бъде избрана доц. д-р Мария Костадинова Стоянова. 

 

На 16 февруари 2012 година ( Протокол № 141 ) 

 

1. ФС реши утвърждаването на избора на катедра “Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия” и катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за 

ръководители на катедрите да бъде проведено с явно гласуване. 

2. След проведено явно гласуване ФС утвърди избора на катедра «Обща и неорганична 

химия с методика на обучението по химия» за ръководител катедра - доц. д-р Кирил 

Блажев Гавазов. 

3. След проведено явно гласуване ФС утвърди избора на катедра «Аналитична химия и 

компютърна химия» за ръководител катедра - доц. д-р Веселин Йорданов Кметов. 

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

заемане на академичната длъжност «доцент» по област на висше образование – 4. 

Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 4.2 

Химически науки; научна специалност – Органична химия със срок 2 месеца от датата на 

обявяване в Държавен вестник. 

5. ФС прие предложението на катедра «Физикохимия» 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; 

научна специалност – Физикохимия със срок 2 месеца от датата на обявяване в Държавен 

вестник. 

6. ФС обсъди и прие приема по специалностите в Химическия факултет през 2012 година да 

бъде, както следва: 

ОКС бакалавър: 

Химия – редовно обучение  25 

Химия – задочно обучение  20 

Компютърна химия   25 

Медицинска химия   35 

Химия с маркетинг   30 

Химия с английски език  25 

Химия и физика    15 

ОКС Магистър след бакалавър   

Органична химия   30 

Хранителна химия   5 

ФС реши приема по специалност Химия с английски език да е над обявения през 2011/2012 

година за професионално направление Химически науки (наличие на свободен капацитет). 



При невъзможност от страна на университета да увеличи приема, специалност Химия с 

английски език да бъде обявена с нулев прием за учебната 2012/2013 година. 

7. ФС прие предложението на катедра “Органична химия” да бъде назначен Станимир 

Петров Манолов – магистър по химия, на длъжност “асистент” за срок от 4 години, 

считано от 1.03.2012 година. 

8. ФС одобри заявлението на докторанта Станимир Петров Манолов, зачислен по научна 

специалност Органична химия към катедра «Органична химия», редовната докторантура 

да бъде трансформирана в задочна, считано от 01.03.2012 година, поради започване на 

работа в ПУ «П. Хилендарски» на длъжност «асистент». 

9. ФС прие предложението на катедрите за хонорувани преподаватели през втори семестър 

на учебната 2011/2012 година, както следва: 

- проф. дмн Тодорка Здравкова Цветкова – 200 часа упражнения по дисциплината 

“Клинична химия”; 

- доц. д-р Агоп Киркор Сренц – допълнително 200 часа упражнения по дисциплината 

“Физика и биофизика”; 

- Мария Костадинова Панова – 200 часа упражнения по дисциплината “Клинична химия”;. 

- Яна Цветанова Петрова – допълнително 350 часа упражнения по Английски език; 

- Димитрийка Николова Манева (студент) – 50 часа упражнения по дисциплината 

“Боорганична химия”; 

- Катя Христова Николова (студент) – 50 часа упражнения по дисциплината “Боорганична 

химия”. 

10. ФС реши атестирането на докторантите във факултета да бъде с оценки: Отлична, Много 

добра, Добра и Средна. 

11. ФС прие отчет за дейността на Лора Иванова Георгиева, редовен докторант по научна 

специалност Аналитична химия през третата година от докторантурата и много добра 

оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за работата й през 

периода. 

12. ФС прие промяна в дисертационната тема на редовния докторант Лора Иванова 

Георгиева по научна специалност Аналитична химия, като от: 

“Развитие на методи за анализ в съгласие с принципите на Зелена химия” 

темата се променя на: 

“Развитие на методи за анализ на органокалаени съединения съобразно принципите на 

Зелената химия” 

13. Поради изтичане срока на обучение на редовния докторант Лора Иванова Георгиева по 

научна специалност Аналитична химия ФС реши да бъде отчислена с право на защита. 

14. ФС прие отчет за дейността на Милена Богоева Стайкова, редовен докторант по научна 

специалност Органична химия през третата година от докторантурата и много добра 

оценка, дадена от катедра “Органична химия” за работата й през периода. 

15. Поради изтичане срока на обучение на редовния докторант Милена Богоева Стайкова по 

научна специалност Органична химия ФС реши да бъде отчислена с право на защита. 



16. ФС реши Ирена Петрова Костова да бъде зачислена за редовен докторант по област на 

висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 

направление – 4.2 Химически науки; научна специалност – Технология на неорганичните 

вещества със срок на обучение 3 години.  

За научен ръководител на докторанта ФС избра доц. д-р Данчо Тончев Тончев и научен 

консултант – гл. ас. д-р Георги Иванов Патронов. 

Тема на дисертационния труд: “Нови технологии за получаване и използване на 

енергопреобразуващи материали”. 

16. ФС реши Жана Юлиянова Петкова да бъде зачислена за редовен докторант по област на 

висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 

направление – 4.2 Химически науки; научна специалност –  Технология на животинските 

и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните 

препарати със срок на обучение 3 години.  

За научен ръководител на докторанта ФС избра доц. д-р Гинка Атанасова Антова. 

Тема на дисертационния труд: “Изследване състава на биологично активните компоненти 

в плодове от сем. Cucurbitaceae и потенциалното им приложение в хранителни и 

козметични продукти”. 

17. ФС реши Павлина Богомилова Кънчева да бъде зачислена за редовен докторант по 

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; научна специалност –  Физикохимия 

със срок на обучение 3 години.  

За научен ръководител на докторанта ФС избра доц. д-р Васил Борисов Делчев. 

Тема на дисертационния труд: “Изследване на реакционните пътища на възбудените 

състояния на фотопроцесите при пиримидинови производни”. 

18. ФС прие промяна в учебния план на специалност Химия – задочно обучение, която да 

влезе в сила от учебната 2012/2013 година, както следва: 

- дисциплината “Биохимия” се променя на “Биоорганична химия” със запазване на 

хорариума и семестъра; 

- в списъка с избираеми дисциплини за VІІ семестър отпада дисциплината 

“Биоорганична химия”; 

- в списъка с избираеми дисциплини за VІІІ семестър се предлага нова избираема 

дисциплина “Биохимия”. 

19. ФС предлага на ръководството на университета студентката Елихан Мехмедова Агова, 

от специалност “Химия и физика” (фак. № 1105211011) да бъде порицана за доказан опит 

за преписване на изпит. 

20. ФС предлага на ръководството на университета да бъде допълнен чл. 160 от Правилника 

за устройството и дейността на Пловдивски университет относно отстранявяне на студент от 

Университета, а именно да се добави: 

 т. 4) при доказано преписване. 

 



На 28 февруари 2012 година ( Протокол № 142 ) 

 

1. ФС прие следното допълнение към решение на Факултетния съвет от 16.02.2012 година 

(Протокол № 141), а именно: 

Поради изтичане срока на обучение на редовния докторант Лора Иванова Георгиева по 

научна специалност Аналитична химия ФС реши да бъде отчислена с право на защита, 

считано от 01.03.2012 година. 

2. ФС прие следното допълнение към решение на Факултетния съвет от 16.02.2012 година 

(Протокол № 141), а именно: 

Поради изтичане срока на обучение на редовния докторант Милена Богоева Стайкова по 

научна специалност Органична химия ФС реши да бъде отчислена с право на защита, 

считано от 01.03.2012 година. 

3. ФС прие следната корекция на решение на Факултетния съвет от 16.02.2012 година 

(Протокол № 141), а именно: 

ФС реши Ирена Петрова Костова да бъде зачислена за редовен докторант по област на 

висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 

направление – 4.2 Химически науки; научна специалност – Технология на неорганичните 

вещества със срок на обучение 3 години.  

За научни ръководители на докторанта ФС избра доц. д-р Данчо Тончев Тончев и гл. 

ас. д-р Георги Иванов Патронов. 

Тема на дисертационния труд: “Нови технологии за получаване и използване на 

енергопреобразуващи материали”. 

4. ФС реши Теодора Стефчева Стефанова да бъде зачислена за редовен докторант по област 

на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 

направление – 4.2 Химически науки; научна специалност –  Неорганична химия със срок 

на обучение 3 години.  

За научен ръководител на докторанта ФС избра доц. д-р Кирил Блажев Гавазов. 

5. ФС реши Видка Василева Диварова да бъде зачислена за редовен докторант по област на 

висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 

направление – 4.2 Химически науки; научна специалност –  Неорганична химия със срок 

на обучение 3 години.  

За научен ръководител на докторанта ФС избра доц. д-р Атанас Николов Димитров. 

6. ФС реши Деница Димитрова Кираджийска да бъде зачислена за редовен докторант по 

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; научна специалност –  Неорганична 

химия със срок на обучение 3 години.  

За научен ръководител на докторанта ФС избра проф. дхн Георги Пенев Василев. 

7. ФС прие отчет за дейността на Николина Петкова Милчева, редовен докторант по научна 

специалност Неорганична химия през третата година от докторантурата и отлична оценка, 



дадена от катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия” за 

работата й през периода. 

8. Поради изтичане срока на обучение на редовния докторант Николина Петкова Милчева по 

научна специалност Неорганична химия ФС реши да бъде отчислена с право на защита, 

считано от 01.03.2012 година. 

9. ФС прие отчет за дейността на Станимир Петров Манолов, редовен докторант по научна 

специалност Органична химия през втората година от докторантурата и много добра 

оценка, дадена от катедра “Органична химия” за работата му през периода. 

10. ФС прие отчет за дейността на Димо Енчев Аладжов, редовен докторант по научна 

специалност Органична химия през втората година от докторантурата и много добра 

оценка, дадена от катедра “Органична химия” за работата му през периода. 

11. ФС прие отчет за дейността на Шерфея Хюсеинова Топова, редовен докторант по научна 

специалност Органична химия през втората година от докторантурата и много добра 

оценка, дадена от катедра “Органична химия” за работата й през периода. 

12. ФС прие отчет за дейността на Мина Михайлова Тодорова, задочен докторант по научна 

специалност Органична химия през втората година от докторантурата и много добра 

оценка, дадена от катедра “Органична химия” за работата й през периода. 

13. ФС прие отчет за дейността на Димитър Георгиев Божилов, задочен докторант по научна 

специалност Органична химия през втората година от докторантурата и много добра 

оценка, дадена от катедра “Органична химия” за работата му през периода. 

14. ФС прие четиригодишен индивидуален план за работа на задочния докторант Димитър 

Георгиев Божилов, зачислен по научна специалност Органична химия към катедра 

“Органична химия”. 

15. ФС прие промяна в дисертационната тема на задочния докторант Димитър Георгиев 

Божилов по научна специалност Органична химия, като от: 

“Изследване на ключови продукти на Маяровата реакция в моделни условия” 

темата се променя на: 

“Синтез и свойства на аналози на ресвератрол” 

16. ФС прие предложението на катедра Физикохимия за хонорувани преподаватели през 

втори семестър на учебната 2011/2012 година, както следва: 

- Ванина Василева Иванова – допълнително 80 часа упражнения по дисциплината 

Физикохимия; 

- Ивелина Пламенова Стоянова – допълнително 80 часа упражнения по дисциплината 

Физикохимия. 

17. Във връзка със стандартизиране на учебната документация към европейския формат 

ECTS Label ФС реши на всички бакалавърски специалности в Химическия факултет за 

Директор на програмата да бъде Декана на факултета, а за координатор по ECTS – Зам. 

Декана по учебната дейност. 

18. Във връзка с обявения прием на докторанти за учебната 2011/2012 година и разрешение 

на ректора на Университета от 16.01.2012 година, въз основа на Доклад № 93.00-



32/16.01.2012 ФС единодушно реши да се възползва от трансформираното място за 

редовен докторант по научна специалност Физикохимия в едно място за редовен 

докторант по научна специалност Неорганична химия. ФС реши да зачисли трима 

успешно положили конкурсните изпити редовни докторанти по научна специалност 

Неорганична химия към катедра «Обща и неорганична химия с методика на обучението 

по химия». 

 

На 19 април 2012 година ( Протокол № 143 ) 

 

1. ФС обсъди и прие разкриването, квалификационната характеристика и учебният план на 

магистърска програма «Компютърна химия» със срок на обучение 1 година (2 семестъра), 

задочно обучение (Приложение 1). 

2. ФС прие Правила за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност “главен 

асистент” в Химическия факултет. 

3. ФС прие програма за провеждане на конкурсен изпит по обявения 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; 

научна специалност – Физикохимия. 

4. ФС прие молбата на ас. Станимир Петров Манолов за неплатен отпуск в периода от 01. 05. 

2012 год. до 01. 11. 2012 год. по семейни причини. 

5. ФС прие отчет за дейността на Кирила Трифонова Стойнова, редовен докторант по научна 

специалност Неорганична химия през първата година от докторантурата и отлична 

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

химия” за работата й през периода. 

6. ФС прие отчет за дейността на Калина Василева Камарска, редовен докторант по научна 

специалност Методика на обучението по химия през първата година от докторантурата и 

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

по химия” за работата й през периода. 

7. ФС прие отчет за дейността на Маргарита Христова Дочева, редовен докторант по научна 

специалност Органична химия през първата година от докторантурата и много добра 

оценка, дадена от катедра “Органична химия” за работата й през периода. 

8. ФС прие отчет за дейността на Ива Александрова Славова, редовен докторант по научна 

специалност Химична кинетика и катализ през първата година от докторантурата и 

отлична оценка, дадена от катедра “Физикохимия” за работата й през периода. 

9. ФС прие отчет за дейността на Олга Тенчева Тенева, редовен докторант по научна 

специалност Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните 

масла и парфюмерийно-козметичните препарати през първата година от докторантурата и 

много добра оценка, дадена от катедра “Химична технология” за работата й през периода. 

10. ФС прие отчет за дейността на Александър Бисеров Пелтеков, редовен докторант по 

научна специалност Технология на неорганичните вещества през първата година от 



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

работата му през периода. 

11. ФС прие промяна в индивидуалния план на Александър Бисеров Пелтеков, редовен 

докторант по научна специалност Технология на неорганичните вещества през първата 

година от докторантурата. 

12. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Видка Василева 

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

тема на дисертационната работа: “Изследване на тройни йонно-асоциирани комплекси на 

преходни метали с участие на тетразолиеви соли”. 

13. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Деница Димитрова 

Кираджийска към катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по 

химия” и тема на дисертационната работа: “Влияние на добавки от преходни елементи 

върху кинетиката на образуване на оксидни покрития върху алуминиеви сплави”. 

14. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Теодора Стефчева 

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

и тема на дисертационната работа: “Изследвания върху екстракционни системи с 

участието на производни на резорцина и катехола”. 

15. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Павлина Богомилова 

Кънчева към катедра “Физикохимия”, зачислена по научна специалност Физикохимия. 

16. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Жана Юлиянова 

Петкова към катедра “Химична технология”, зачислена по научна специалност 

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

парфюмерийно-козметичните препарати. 

17. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Ирена Петрова Костова 

към катедра “Химична технология”, зачислена по научна специалност Технология на 

неорганичните вещества. 

18. ФС одобри молбата на Шерфея Хюсеинова Топова, редовен докторант по научна 

специалност Органична химия, зачислена към катедра “Органична химия”, да прекъсне 

докторантурата си за периода от 01.05.2012 г. до 01.05.2013 г. по семейни причини. 

19. ФС прие промяна в дисертационната тема на задочния докторант Огнян Петков Пукалов 

по научна специалност Аналитична химия, като от: 

“Предсказване на физико-химични свойства за моделиране на биологична активност” 

темата се променя на: 

“Създаване на модели за теоретично предсказване на физико-химични свойства и 

биологична активност на органични съединения”. 

20. ФС прие от учебната 2011/2012 година към списъка с избираеми дисциплини, които да 

бъдат предлагани на студентите от магистърска програма «Медицинска химия» - редовно 

и задочно обучение за избор да бъдат включени, както следва: 



– дисциплината «QSAR – моделиране на количествена връзка между структура и 

биологична активност» през І семестър с хорариум 2 / 0 / 0 за редовно обучение и с 

хорариум 15 / 0 / 0 за задочно обучение; 

– дисциплината «Структурен анализ» през ІІ семестър с хорариум 2 / 0 / 0 за редовно 

обучение и с хорариум 15 / 0 / 0 за задочно обучение. 

21. ФС прие от учебната 2011/2012 година към списъка с избираеми дисциплини, които да 

бъдат предлагани на студентите от магистърска програма «Органична химия» - редовно и 

задочно обучение за избор да бъдат включени, както следва: 

– дисциплината «QSAR – моделиране на количествена връзка между структура и 

биологична активност» през І семестър с хорариум 2 / 0 / 0 за редовно обучение и с 

хорариум 15 / 0 / 0 за задочно обучение; 

– дисциплината «Структурен анализ» през ІІ семестър с хорариум 2 / 0 / 0 за редовно 

обучение и с хорариум 15 / 0 / 0 за задочно обучение. 

22. ФС прие списък с избираеми дисциплини, които да бъдат предлагани на студентите от 

специалностите «Медицинска химия», «Химия с маркетинг» и «Химия и физика» (нов 

план, випуск 2010 г.) (Приложение №2). 

23. ФС на Химическия факултет предлага към списъка с избираеми дисциплини, които да 

бъдат предлагани на студентите от специалност «Биология и химия» (учебен план в сила 

от учебната 2010/2011 година), да бъдат добавени, както следва: 

 - в V семестър като Избираема химия с хорариум 2/0/0: 

  дисциплината «Екологичен катализ» 

  - в VІ семестър като Избираема химия с хорариум 2/0/0: 

  дисциплината «Приложна колоидна химия» 

дисциплината «Биокатализ и биоелектрохимия» 

  - в VІІІ семестър като Избираема МОХ - 1 с хорариум 2/0/0: 

  дисциплината «Екологично образование в процеса на обучението по химия» 

24. ФС на Химическия факултет счита за нецелесъобразно въвеждането на базисно-

надграждащия принцип на обучение в бакалавърските специалности към факултета. 

25. Студентите в Химическия факултет могат да преминават в по-горен курс само с условни 

изпити от предходната година. 

26. ФС реши датите за провеждане на държавни изпити в Химическия факултет да са както 

следва: 

- специалност “Химия” и “Химия и физика” – 18 юли и 26 септември 2012 год. 

- специалност “Компютърна химия” – 19 юли и 27 септември 2012 год. 

- специалност “Биология и химия” – 3 юли и 4 септември 2012 год. 

 

На 4 май 2012 година в делови порядък (Протокол № 143А) 

 

1. ФС номинира проф. дхн Цонко Митев Колез за участие в конкурса за член кореспонденти 

на БАН, обявен на 5 април 2012 год. в Държавен вестник. 



 

На 17 май 2012 година ( Протокол № 144 ) 

 

1. ФС обсъди и прие квалификационна характеристика и учебен план за специалност 

«Химия с английски език» - редовно обучение (Приложение 1). 

2. ФС прие обобщените резултати от Анкета №2 за проучване мнението на студентите 

относно организацията и качеството на учебния процес за учебната 2009/2010 год., 

проведена със завършващи бакалаври и магистри от Химическия факултет. 

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

обучението по химия» за промяна в списъка с избираемите дисциплини, които се 

предлагат на студентите, както следва: 

 - дисциплината «Приложни аспекти на неорганичната химия» за специалност Химия – 

задочно обучение в VІІІ семестър да отпадне от учебната 2012/2013 година; 

 - дисциплината «Приложни аспекти на неорганичната химия» за специалност Химия – 

редовно обучение в VІІ семестър да отпадне от учебната 2012/2013 година; 

 - дисциплината «Компютърно пресмятане на диаграми на състоянието» за специалност 

Компютърна химия – редовно обучение в VІІ семестър да отпадне от учебната 2012/2013 

година; 

 - дисциплината «Геохимия» за специалност Компютърна химия – редовно обучение в V 

семестър да отпадне от учебната 2013/2014 година; 

 - добавя се нова избираема дисциплина «Номенклатура на неорганичните съединения» за 

специалност Химия – задочно обучение в VІІІ семестър от учебната 2012/2013 година; 

 - добавя се нова избираема дисциплина «Номенклатура на неорганичните съединения» за 

специалност Химия – редовно обучение в VІІ семестър от учебната 2012/2013 година; 

 - добавя се нова избираема дисциплина «Бионеорганична химия» за специалност 

Компютърна химия – редовно обучение в V семестър от учебната 2013/2014 година; 

4. ФС на Химическия факултет предлага към списъка с избираеми дисциплини, които да 

бъдат предлагани на студентите от специалност «Биология и химия», да бъде добавена 

дисциплината «Методология и методи на педагогическите изследвания в обучението по 

химия», както следва: 

  -  в редовно обучение (учебен план в сила от учебната 2010/2011 година) в VІІІ семестър 

като Избираема МОХ - 1 с хорариум 2/0/0; 

  -  в задочно обучение (учебен план в сила от учебната 2004/2005 година) в VІІІ семестър 

като Избираема химия (МОХ) с хорариум 20/0/0. 

5. ФС прие следната промяна в списъка с избираеми дисциплини, които се предлагат на 

студентите от специалност «Медицинска химия» - ОКС бакалавър: 

 - дисциплината «Материалознание» в VІІІ семестър да отпадне; 

 - добавя се дисциплината «Екология и опазване на околната среда» в VІІІ семестър с 

хорариум 2 / 0 / 2. 



6. ФС закрива магистърска програма “Приложна физикохимия” (редовно и задочно 

обучение). 

7. ФС закрива магистърска програма “Радиохимия и радиоекология” (редовно обучение). 

8. ФС прие програма за докторантски минимум на редовния докторант Видка Василева 

Диварова, зачислена по научна специалност Неорганична химия. 

9. ФС прие програма за докторантски минимум на редовния докторант Теодора Стефчева 

Стефанова, зачислена по научна специалност Неорганична химия. 

10. ФС прие програма за докторантски минимум на редовния докторант Деница Димитрова 

Кираджийска, зачислена по научна специалност Неорганична химия. 

11. ФС прие предложението на катедра «Химична технология» и предлага да не бъде 

прекъсван трудовия договор на доц. дхн Стефан Димитров Стаматов за срок от 1 година. 

12. ФС прие предложението на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” да бъдат 

назначени двама асистенти, считано от 1 септември 2012 година, както следва: 

- Евелина Константинова Върбанова – магистър по химия, за срок от 4 години; 

- Елена Недялкова Трендафилова – докторант по химия, отчислена с право на защита, 

за срок от 2 години. 

13. ФС прие корекция в минималните специфични изисквания към кандидатите за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Химическия 

факултет, както следва: 

- за заемане на академичната длъжност «главен асистент» от  

«Да притежава научна степен „доктор” в професионално направление 4.2 Химически науки 

или 5.10 Химични технологии и успешно да е издържал конкурс по обявената специалност» 

да стане 

«Да притежава научна степен „доктор” и успешно да е издържал конкурс по обявената 

специалност» 

14. Въз основа на предложение от катедра “Физикохимия” ФС определи следния състав на 

научно жури по обявения в ДВ бр. 27 / 03.04.2012 г. 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; научна 

специалност – Физикохимия, а именно: 

1) Проф. дхн Богдан Михайлов Ангелов – пенсионер, бивш преподавател в УХТ, Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Физикохимия; 

2) Проф. дтн Красимир Иванов Иванов – Аграрен университет, Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Неорганична химия; 

3) Доц. д-р Мария Костадинова Стоянова – ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив;  



област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Физикохимия; 

4) Доц. д-р Стоянка Георгиева Христоскова – ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Физикохимия; 

5) Доц. д-р Елена Георгиева Хорозова – ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Физикохимия; 

Резервни членове: 

 - Доц. д-р Златка Стойкова Паришева – Технически университет, Филиал гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Електрохимия; 

- Доц. д-р Нина Димитрова Димчева – ПУ “П. Хилендарски”, Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Физикохимия. 

15. ФС утвърди разпределение на бюджета между катедрите в Химически факултет за 2012 

година, както следва: 

 Материали (1 час = 1,10 лв.) 

- катедра ОНХ с МОХ   5324 лв. 

- катедра АХ и КХ    6968,50 лв. 

- катедра Органична химия  6237 лв. 

- катедра Физикохимия   3052,50 лв. 

- катедра Химична технология  3047 лв. 

 Външни услуги (4200 лв.) – цялата сума се разпределя от декана 

 Други разходи (1200 лв.) – цялата сума се разпределя от декана 

 

На 31 май 2012 година ( Протокол № 145 ) 

 

1. Въз основа на предложение от катедра “Органична химия” ФС определи следния състав 

на научно жури по обявения в ДВ бр. 27 / 03.04.2012 г. конкурс за заемане на 

академичната длъжност “доцент” по област на висше образование – 4. Природни науки, 

математика и информатика; професионално направление – 4.2 Химически науки; научна 

специалност – Органична химия, а именно: 

1) Проф. дхн Валерий Христов Христов – ШУ “Епископ Константин Преславски”, гр. 

Шумен;  



област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

2) Проф. дхн Владимир Димчев Димитров – ИОХЦФ БАН, гр. София;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

3) Проф. дхн Стефан Емилов Бояджиев – Медицински университет, гр. Плевен;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

4) Проф. дхн Цонко Митев Колев – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

5) Доц. д-р Илиян Иванов Иванов – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

6) Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

7) Доц. д-р Огнян Кузманов Аргиров – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

Резервни членове: 

- Проф. дхн Светлана Димитрова Симова – ИОХЦФ БАН, гр. София;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

- Доц. д-р Пламен Николов Пенчев – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия. 

2. ФС прие предложението на катедра “Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия” да бъде назначена Кирила Трифонова Стойнова (редовен докторант 

по Неорганична химия) на длъжност асистент по Неорганична химия за срок от 4 години, 

считано от 1 септември 2012 година. 



3. ФС прие да бъдат хонорувани 20 часа упражнения на проф. дхн Георги Пенев Василев за 

провеждане на изпит по «Обща и неорганична химия» със студенти от специалност 

«Компютърна химия» - І курс и «Химия и физика» - І курс през редовната, 

поправителната и ликвидационната сесия на учебната 2011/2012 година. 

4. ФС прие предложението на катедра «Органична химия» за добавяне на дисциплини към 

списъка с избираемите дисциплини, които се предлагат на студентите, както следва: 

 -  дисциплината «Химия на лекарствените вещества» се предлага за специалност Химия 

– редовно обучение в VІІ семестър с хорариум 2 / 0 / 0, считано от учебната 2013/2014 

година; 

 -  дисциплината «Химия на наркотичните вещества» се предлага за специалност 

Компютърна химия – редовно обучение в VІІІ семестър с хорариум 2 / 0 / 2, считано от 

учебната 2012/2013 година. 

5. ФС прие промяна в учебния план на специалност Медицинска химия – редовно обучение, 

която да влезе в сила от учебната 2012/2013 година, както следва: 

- дисциплината “Компютърен дизайн на биологично активни вещества” в VІІ семестър 

се променя на “Ретросинтезен анализ и компютърно планиране на синтези” със 

запазване на хорариума и кредитите. 

6. ФС прие промяна в учебния план на специалност Компютърна химия – редовно обучение, 

която да влезе в сила от учебната 2012/2013 година, както следва: 

- дисциплината “Компютърен дизайн на биологично активни вещества” в VІІ семестър 

се променя на “Ретросинтезен анализ и компютърно планиране на синтези” със 

запазване на хорариума и кредитите; 

- в списъка с избираеми дисциплини за VІІІ семестър се предлага нова избираема 

дисциплина “Компютърен дизайн на биологично активни вещества”. 

7. ФС одобри семестриални такси за магистърските програми и допълнителни квалификации 

към Химически факултет за учебната 2012/2013 година, както следва: 

Магистърска програма Форма на обучение Семестриална 

такса 

Медицинска химия задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Медицинска химия 

за неспециалисти 

задочно (4 семестъра) 700 лв. 

Органична химия редовно (2 семестъра) държавна поръчка 

Химия и екология редовно (2 семестъра) 

задочно (2 семестъра) 

800 лв. 

500 лв. 

Хранителна химия редовно (2 семестъра) 

задочно (2 семестъра) 

800 лв. 

600 лв. 

Спектрохимичен анализ задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Спектрохимичен анализ 

за неспециалисти 

задочно (4 семестъра) 700 лв. 

Компютърна химия задочно (2 семестъра) 700 лв. 



Учител по химия задочно (2 семестъра) 400 лв. 

Учител по химия 

за неспециалисти 

задочно (3 семестъра) 400 лв. 

Допълнителни квалификации 

Високоефективна течна 

хроматография 

задочно (1 семестър) 700 лв. 

Учител по химия редовно (3 семестъра) 

задочно (3 семестъра) 

200 лв. 

150 лв. 

Учител по химия 

за неспециалисти 

задочно (3 семестъра) 300 лв. 

Учител по “Човекът и природата” задочно (2 семестъра) 400 лв. 

8. ФС реши за учебната 2012/2013 година да не бъде обявяван прием по следните 

магистърски програми и форми на обучение: 

 - Медицинска химия – редовно обучение; 

 - Медицинска химия за неспециалисти – редовно обучение; 

 - Органична химия – задочно обучение. 

9. ФС прие пакет учебна документация – учебни планове и учебни програми 

стандартизирани към европейския формат ECTS Label на специалностите от ОКС 

“бакалавър” в Химическия факултет: 

 - Химия – редовно и задочно обучение; 

 - Компютърна химия – редовно обучение; 

 - Медицинска химия – редовно обучение; 

 - Химия с маркетинг – редовно обучение; 

 - Химия с английски език – редовно обучение; 

 - Химия и физика – редовно обучение. 

10. ФС прие учебни програми стандартизирани към европейския формат ECTS Label на 

дисциплини, включени в учебните планове на специалности от други факултети: 

 - Биологически факултет;  

- Факултет по физика и инженерни технологии; 

 - Педагогически факултет; 

 - Филологически факултет. 

11. ФС прие промяна в заглавията на избираеми и факултативни дисциплини, предлагани на 

студентите от специалностите в Химическия факултет, която да влезе в сила от учебната 

2012/2013 година, както следва: 

 - дисциплината “Геохимия” се преименува на “Геохимия и минералогия” за специалност 

“Химия” – редовно и задочно обучение, “Химия с маркетинг”, “Химия и физика”; 

 - дисциплината “Учебните задачи по химия” се преименува на “Учебни задачи по химия в 

СОУ” за специалност “Химия и физика” и “Биология и химия” – редовно и задочно 

обучение; 



 - дисциплината “Химични знания в учебния предмет «Човекът и природата»” се 

преименува на “Основни химични понятия в учебния предмет «Човекът и природата»” за 

специалност “Химия и физика” и “Биология и химия” – редовно и задочно обучение; 

 

На 14 юни 2012 година ( Протокол № 146 ) 

 

1. ФС прие доклад-самооценка за програмна акредитация на професионално направление 4.2 

Химически науки, включващо следните специалности по образователно-квалификационни 

степени: 

- ОКС Бакалавър: 

специалност «Химия» 

специалност «Компютърна химия» 

специалност «Медицинска химия» 

специалност «Химия с маркетинг» 

специалност «Химия с английски език» 

- ОКС Магистър: 

магистърска програма “Медицинска химия” 

магистърска програма “Спектрохимичен анализ” 

магистърска програма “Компютърна химия” 

магистърска програма “Органична химия” 

магистърска програма “Хранителна химия” 

магистърска програма “Химия и екология” 

- ОНС Доктор: 

докторска програма Неорганична химия 

докторска програма Органична химия 

докторска програма Аналитична химия 

2. ФС прие пакет учебна документация – учебни планове и учебни програми 

стандартизирани към европейския формат ECTS Label на специалностите от ОКС 

“магистър” в Химическия факултет, които влизат в сила през учебната 2012/2013 година: 

- Медицинска химия – редовно и задочно обучение 

- Медицинска химия за неспециалисти – редовно и задочно обучение 

- Органична химия – редовно и задочно обучение 

- Химия и екология – редовно и задочно обучение  

- Хранителна химия – редовно и задочно обучение 

- Спектрохимичен анализ – задочно обучение 

- Спектрохимичен анализ за неспециалисти – задочно обучение 

- Компютърна химия – задочно обучение 

- Учител по химия – задочно обучение 

- Учител по химия за неспециалисти – задочно обучение 

3. ФС прие общ учебен план за докторска програма Неорганична химия. 



4. ФС прие общ учебен план за докторска програма Органична химия. 

5. ФС прие общ учебен план за докторска програма Аналитична химия. 

6. ФС прие доклад от Комисията по качеството във факултета относно обобщените 

резултати от Анкета №2 за проучване мнението на студентите за организацията и 

качеството на учебния процес през учебната 2010/2011 год., проведена със студенти от 

ОКС бакалавър. 

7. ФС реши да бъде изпратено писмо до Ректора на Пловдивския университет и Зам. Ректора 

по Информационна инфраструктура, система за качество и акредитация, изнесено 

обучение относно промяната на пощенския сървър на университета (приложение 1). 

 

На 18 юли 2012 година ( Протокол № 147 ) 

 

1. ФС одобри молбата на Лулчо Рангелов Попов, редовен докторант по научна специалност 

Аналитична химия, зачислен към катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, за 

удължаване на прекъсването на докторантурата си с още два месеца, считано от 

01.07.2012 г. до 31.08.2012 г. по семейни причини. 

2. Въз основа на предложение от катедра “Химична технология” ФС определи следния 

състав на научно жури по обявения в ДВ бр. 39 / 22.05.2012 г. конкурс за заемане на 

академичната длъжност “професор” по област на висше образование – 4. Природни науки, 

математика и информатика; професионално направление – 4.2 Химически науки; научна 

специалност – Химична технология (Органична химична технология), а именно: 

1) Проф. дн Божидар Петков Чорбанов – ИОХЦФ БАН, гр. София;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Биоорганична химия, химия на природните и физиологично 

активните вещества; 

2) Проф. дн Георги Янков Папанов– пенсионер;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

3) Проф. дн Лиляна Димитрова Хаджиниколова – Институт по рибарство и аквакултури, 

гр. Пловдив;  

област на висше образование – 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина; 

професионално направление – 6.3 Животновъдство; 

научна специалност – Рибовъдство, рибно стопанство и промишлен риболов; 

4) Проф. дн Недялка Владимирова Янишлиева-Масларова – пенсионер; 

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Биоорганична химия, химия на природните и физиологично 

активните вещества; 



5) Проф. дхн Цонко Митев Колев – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

6) Доц. д-р Илиян Иванов Иванов – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

7) Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия; 

Резервни членове: 

- Доц. д-р Людмил Каменов Луканов – Медицински университет, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Органична химия. 

- Доц. дн Стефан Димитров Стаматов – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив; 

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки; 

научна специалност – Биоорганична химия, химия на природните и физиологично 

активните вещества; 

3. ФС избра д-р Димитър Николаев Петров за “главен асистент” по област на висше 

образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 

4.2 Химически науки; научна специалност – Физикохимия, към катедра Физикохимия на 

Химическия факултет. 

 

На 28 септември 2012 година ( Протокол № 147 А) – делови порядък 

 

1. ФС одобри заявлението на докторанта Кирила Трифонова Стойнова, зачислена по научна 

специалност Неорганична химия към катедра «Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия», редовната докторантура да бъде трансформирана в задочна, 

считано от 03.09.2012 година, поради започване на работа в ПУ «П. Хилендарски» на 

длъжност «асистент». 

 

На 10 октомври 2012 година ( Протокол № 148 ) 

 

1. ФС избра работна група, която да подготви програмите за държавен изпит за 

специалностите “Медицинска химия” и “Химия с маркетинг” в състав: 

Председател: доц. д-р Виолета Стефанова 



Членове:  доц. д-р Кирил Гавазов 

   доц. д-р Стела Статкова 

   доц. д-р Стоянка Христоскова 

   доц. д-р Магдален Златанов 

2. ФС реши държавния изпит по химия за специалност “Биология и химия” да бъде под 

формата на тест, като правилата за провеждането му са същите като тези за специалност 

Химия и физика. 

3. ФС реши комисията за признаване на дипломи за висше образование (ОКС бакалавър или 

магистър), получено в чужбина, да бъде в състав: 

Председател: Декана на факултета 

Членове:  Зам. деканите на факултета 

4. ФС одобри молбата на Лулчо Рангелов Попов, редовен докторант по научна специалност 

Аналитична химия, зачислен към катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, за 

прекратяване на докторантурата по лични причини, считано от 01.09.2012 г. 

5. ФС одобри молбата на Димитър Георгиев Божилов, задочен докторант по научна 

специалност Органична химия, зачислен към катедра “Органична химия”, за прекратяване 

на докторантурата по лични причини, считано от 01.11.2012 г. 

6. ФС прие актуализиран конспект за конкурсен изпит за редовна докторантура по област на 

висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 

направление – 4.2 Химически науки; научна специалност – Физикохимия, който влиза в 

сила за учебната 2012/2013 година. 

7. Хабилитираните преподаватели от ФС прие предложението на научното жури по конкурс 

за заемане на академична длъжност и избра гл. ас. д-р Стоянка Николова Атанасова за 

«доцент» по област на висше образование – 4. Природни науки, математика и 

информатика; професионално направление – 4.2 Химически науки; научна специалност – 

Органична химия към катедра «Органична химия». 

8. Хабилитираните преподаватели от ФС прие предложението на научното жури по конкурс 

за заемане на академична длъжност и избра доц. д-р Магдален Димитров Златанов за 

«професор» по област на висше образование – 4. Природни науки, математика и 

информатика; професионално направление – 4.2 Химически науки; научна специалност – 

Химична технология (Органична химична технология) към катедра «Химична 

технология». 

9. Поради запълване на академичния състав на катедра Физикохимия ФС реши гл. ас. д-р 

Антоанета Анастасова Ангелачева да бъде прехвърлена от катедра “Физикохимия” в 

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

10. ФС прие предложението на катедрите за хонорувани преподаватели през първи семестър 

на учебната 2012/2013 година, както следва: 

- гл. ас. д-р Христина Георгиева Малакова – 250 часа упражнения по дисциплината 

Аналитична химия; 

- ас. Траян Павлов Йосифов – 30 часа упражнения по дисциплината Финанси; 



- Яна Цветанова Петрова – 650 часа упражнения по Английски език. 

11. ФС прие предложението на Декана на факултета да отпаднат специфичните изисквания 

към кандидатите за заемане на академичната длъжност «главен асистент» в Химическия 

факултет. 

12. ФС прие корекции в Правилата за провеждане на конкурсни изпити за докторанти в 

Химическия факултет, както следва: 

- в т. 3.4., 4.3. и 5.3. оценките на кандидатите се изписват само словом. 

13. ФС утвърди структурата на Общото събрание на факултета, което ще се проведе през 

ноември 2012 година, както следва: 

Общ състав – 64 бр. 

- академичен състав – 46 бр. (72 %) 

- служители – 5 бр. – от всяка катедра 

- студенти и докторанти – 13 бр. (12 бр. студенти и 1 бр. докторанти ) (20 %) 

14. ФС прие предложението от ръководителя на Центъра по химични демонстрации към 

факултета за разкриване на краткосрочен квалификационен курс “Активно обучение по 

природни науки” с финален документ сертификат, както следва: 

- когато курсът се провежда на територията на Химическия факултет – 5 учебни часа, 

такса 20 лева; 

- когато курсът се провежда в други градове – 5 учебни часа, такса 25 лева. 

15. ФС разгледа доклада от ръководителя на катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия” относно състоянието на компютърните системи в компютърните зали на 

факултета и реши да бъде изпратен доклад до Ректора на Пловдивски университет 

относно необходимостта от закупуване на 20 броя нови компютърни системи. 

16. ФС реши да бъде допълнено решение от 14.06.2012 год. (Прогокол №146) относно 

учебни планове стандартизирани към европейския формат ECTS Label на следните 

магистърски програми към Химическия факултет, а именно: 

- Спектрохимичен анализ – редовно обучение 

- Компютърна химия – редовно обучение 

 

На 15 ноември 2012 година ( Протокол № 149 ) 

 

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

кампания през 2013 година: 

- да се проведат предварителни кандидат-студентски изпити по химия, на следните дати – 

23 февруари 2013 г., 30 март 2013 г., юни 2013 г., юли 2013 г.; 

- кандидат-студентският изпит по химия да бъде явен (т.е. да отпадне засекретяване и 

разсекретяване на материалите, а комисията по проверката да проверява и съобщава 

резултатите от изпита при предаване на работата на кандидат-студента на квестора). 



- с оценките от националната олимпиада и националните състезания по химия през 2013 

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

факултет; 

- балообразуването по специалности е, както следва: 

Химически факултет  

 

- Химия (Р, З)  

- Компютърна химия (Р) 

- Медицинска химия (Р) 

- Химия с маркетинг (Р) 

- Химия с английски 

език (Р) 

- Химия и физика (Р)  

 

 

4xИ+2xО  

 

И: КСИ (Химия или  

Физика или  

Математика или  

Биология или  

Български език) или  

ДЗИ (Химия и опазване на околната среда или 

 Физика и астрономия или 

 Математика или  

 Биология и здравно образование или  

Български език и литература)  

О: Химия  

КСИ – кандидатстудентски изпит; ДЗИ – Държавен зрелостен изпит; Р – редовно обучение; З 

– задочно обучение И– изпит; О – оценки от дипломата за средно образование; 

2. ФС прие предложението на катедра Органична химия през втори семестър на учебната 

2012/2013 година дисциплината «Рентгеноструктурен анализ» да не се предлага на 

студентите за избор в специалностите Медицинска химия и Химия – редовно обучение. 

3. ФС прие промяна в програмата за държавен изпит по магистърска програма 

“Спектрохимичен анализ” за получаване на образователно квалификационна степен 

“Магистър по спектрохимичен анализ”, който да влезе в сила за учебната 2012/2013 

година. 

4. ФС прие молбата на Васил Стефанов Евстатиев, задочен докторант по научна специалност 

Органична химия, зачислен към катедра “Органична химия”, за продължаване на 

докторантурата, считано от 20.10.2012 година. 

5. ФС прие актуализиран конспект за конкурсен изпит за редовна докторантура по област на 

висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално 

направление – 4.2 Химически науки; научна специалност – Аналитична химия, който 

влиза в сила за учебната 2012/2013 година. 

6. ФС прие програма за докторантски минимум на редовния докторант Жана Юлиянова 

Петкова, зачислена по научна специалност Технология на животинските и растителните 

мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати. 

7. ФС прие програма за докторантски минимум на редовния докторант Ирена Петрова 

Костова, зачислена по научна специалност Технология на неорганичните вещества. 

8. ФС обсъди и подкрепя предложението на катедра Аналитична химия и компютърна химия 

за учебната 2012/2013 година норматива за учебна натовареност на гл. ас. д-р Пенка 



Христева Шегунова да бъде редуциран на 180 часа поради отсъствие в периода от 01. 03. 

2012 год. до 01. 03. 2013 год. във връзка с научно-изследователска работа към 

Европейската комисия в JRC IRMM, Белгия. 

9. ФС прие предложението на деканското ръководство през първи семестър на учебната 

2012/2013 година да бъдат хонорувани 45 часа упражнения по дисциплината 

«Психология» на гл. ас. д-р Лазар Стойчев Дългърски. 

 

На 13 декември 2012 година ( Протокол № 150 ) 

 

1. ФС обсъди и прие приема по образователно-квалификационни степени и специалности в 

Химическия факултет за 2013 година: 

ОКС бакалавър: 

Химия – редовно обучение  25 

Химия – задочно обучение  20 

Компютърна химия   25 

Медицинска химия   35 

Химия с маркетинг   30 

Химия с английски език  25 

Химия и физика    15 

ОКС Магистър след бакалавър – държавна поръчка 

Органична химия – редовно обучение  20 

Медицинска химия – задочно обучение 10 

Хранителна химия – редовно обучение 5 

2. ФС одобри семестриални такси за магистърските програми и допълнителни квалификации 

към Химически факултет за учебната 2013/2014 година, както следва: 

Магистърска програма Форма на обучение Семестриална 

такса 

Медицинска химия задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Медицинска химия 

за неспециалисти 

задочно (4 семестъра) 700 лв. 

Химия и екология редовно (2 семестъра) 

задочно (2 семестъра) 

800 лв. 

750 лв. 

Хранителна химия редовно (2 семестъра) 

задочно (2 семестъра) 

800 лв. 

600 лв. 

Спектрохимичен анализ задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Спектрохимичен анализ 

за неспециалисти 

задочно (4 семестъра) 700 лв. 

Компютърна химия задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Учител по химия задочно (2 семестъра) 400 лв. 

Учител по химия задочно (3 семестъра) 400 лв. 



за неспециалисти 

Допълнителни квалификации и курсове 

Високоефективна течна 

хроматография 

задочно (1 семестър) 700 лв. 

Учител по химия редовно (3 семестъра) 

задочно (3 семестъра) 

200 лв. 

150 лв. 

Учител по химия 

за неспециалисти 

задочно (3 семестъра) 300 лв. 

Учител по “Човекът и природата” задочно (2 семестъра) 400 лв. 

Курс “Активно обучение по 

природни науки” 

- когато курсът се провежда на 

територията на Химическия 

факултет – 5 учебни часа 

20 лв. 

- когато курсът се провежда в 

други градове – 5 учебни часа. 

25 лв. 

3. ФС обсъди и прие програма за държавен изпит за специалност “Медицинска химия”, за 

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

4. ФС прие четиригодишен индивидуален план за работа на задочния докторант Кирила 

Трифонова Стойнова, зачислена по научна специалност Неорганична химия към катедра 

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

5. ФС прие четиригодишен индивидуален план за работа на задочния докторант Станимир 

Петров Манолов, зачислен по научна специалност Органична химия към катедра 

“Органична химия”. 

6. ФС прие предложението на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” за 

зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на гл. ас. Деяна Любомирова 

Георгиева по област на висше образование – 4. Природни науки, математика и 

информатика; професионално направление – 4.2 Химически науки; научна специалност – 

Аналитична химия.  

ФС утвърждава: 

Тема на дисертационния труд: “Твърдофазна екстракция с магнитни наночастици при 

анализ на следови елементи чрез плазмена спектрометрия”. 

Научен ръководител: доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова.  

Индивидуален план за обучение на докторанта на самостоятелна подготовка Деяна 

Любомирова Георгиева. 

7. ФС одобри предложенията на катедрите за прием на докторанти за учебната 2013/2014 

година, както следва: 

№ по 

ред 

Шифър Област на висше образование, професионално 

направление, докторска програма 

Образователна и научна  

степен  “доктор” 

Редовно Задочно 

ІV. 4. Природни науки, математика и 

информатика 

  



 4.2. Химически науки   

1  Неорганична химия 1 - 

2  Органична химия 1 - 

3  Аналитична химия 2 - 

4  Физикохимия 1 - 

8. В съответствие с решение №13 на АС от 19.11.2012 година ФС реши да бъде проведена 

сесия за Държавен изпит по химия на 1. 02. 2013 год. за специалностите «Химия», 

«Компютърна химия», «Химия и физика» и «Биология и химия». 

9. ФС определи комисия за провеждане на Държавния изпит по химия за специалност 

«Химия и физика» и «Биология и химия» на 1 февруари 2013 година, в състав: 

 Председател: доц. д-р Мария Стоянова 

 Членове: 1. проф. дхн Цонко Колев 

2. доц. д-р Ваня Лекова 

3. доц. д-р Веселин Кметов 

4. доц. дхн Стефан Стаматов 

5. доц. д-р Боян Боянов 

6. доц. д-р Елена Гергова 

10. ФС прие доклад от Комисията по качеството във факултета относно обобщените 

резултати от Анкета №3 за проучване мнението на завършващите студенти за периода 

2008 – 2012 година. 

 


