
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 21 ноември 2017 година ( Протокол № 192 ) 

 

1. След проведено явно гласуване по проедложение на Декана на Химическия факултет ФС 

освободи от длъжност заместник декана по учебната дейност - доц. д-р Стела Миронова 

Статкова-Абегхе. 

2. След проведено тайно гласуване ФС избра доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова за 

заместник декан по учебната дейност на Химическия факултет. 

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

обучението по химия” за ръководител катедра да бъде с явно гласуване. 

4. 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 Ваня Димитрова 

Лекова. 

5. Хабилитираните преподаватели от ФС приеха предложението на научното жури по конкурс 

за заемане на академична длъжност и избраха доц. д-р Гинка Атанасова Антова за 

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

информатика; професионално направление – 4.2 Химически науки (Органична химична 

технология) към катедра «Химична технология». 

6. ФС избра за ръководител на Центъра за химични демонстрации гл. ас. д-р Йорданка Петрова 

Стефанова. 

7. ФС прие предложението на деканското ръководство за хоноруване на Христиана Николаева 

Кръстева (магистър по английски език и методика) за провеждане на 120 часа упражнения 

по Английски език през първи семестър на учебната 2017/2018 година. 

8. ФС обсъди и одобри актуализирани учебни програми за избираеми и факултативни 

дисциплини, които да се предлагат за избор на студентите от учебната 2017/2018 година, 

както следва: 

- „Геохимия и минералогия“ (лектор доц. д-р П. Маринова) за специалност Химия – 

задочно обучение в VІ семестър с хорариум 15 / 0 / 0; 

- „Геохимия и минералогия“ (лектор доц. д-р П. Маринова) за редовно обучение с 

хорариум 30 / 0 / 0 за специалност Анализ и контрол в VІ семестър; Химия с маркетинг в 

VІ семестър, Компютърна химия в ІV семестър и Химия в VІ семестър; 

- „История на химията“ (лектор гл. ас. д-р Й. Стефанова) за специалност Химия – задочно 

обучение в VІII семестър с хорариум 0 / 15 / 0; 

- „История на химията“ (лектор гл. ас. д-р Й. Стефанова) за редовно обучение с хорариум 

0 / 30 / 0 за специалност Анализ и контрол в V семестър; Химия с маркетинг в V семестър, 

Компютърна химия в V семестър и Химия в V семестър; 

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

по химия» за добавяне на дисциплини към списъка с избираемите дисциплини, които се 

предлагат на студентите, считано от учебната 2017/2018 година както следва: 

 - дисциплината «Номенклатура на неорганичните съединения» с хорариум 30 / 0 / 0 се 

предлага за специалност Медицинска химия в IV семестър, за Анализ и контрол в V 



семестър, Химия – редовно обучение в VІ семестър, за Компютърна химия в IV семестър, за 

Химия с маркетинг в VI семестър и за Химия – задочно обучение в VI семестър с хорариум 

15 / 0 / 0; 

 - дисциплината «Химия на координационните съединения» с хорариум 30 / 0 / 30 се 

предлага за специалност Медицинска химия в VI семестър, за Анализ и контрол в VIII 

семестър, Химия – редовно обучение в VІI семестър, за Компютърна химия в VI семестър, за 

Химия с маркетинг в VII семестър и за Химия – задочно обучение в VII семестър с хорариум 

15 / 0 / 0; 

 - дисциплината «Биологичноактивни координационни съединения» с хорариум 30 / 0 / 0 се 

предлага за специалност Медицинска химия в IV семестър, за Анализ и контрол в VI 

семестър, Химия – редовно обучение в VІ семестър, за Компютърна химия в IV семестър, за 

Химия с маркетинг в VI семестър и за Химия – задочно обучение в VI семестър с хорариум 

15 / 0 / 0; 

 - дисциплината «Приложение на радиоактивните индикатори» с хорариум 30 / 0 / 0 се 

предлага за специалност Медицинска химия в IV семестър, за Анализ и контрол в V 

семестър, Химия – редовно обучение в VІ семестър, за Химия с маркетинг в VI семестър и 

за Химия – задочно обучение в VII семестър с хорариум 15 / 0 / 0; 

 - дисциплината «Бионеорганична химия» с хорариум 30 / 0 / 0 се предлага за специалност 

Анализ и контрол в V семестър, Химия – редовно обучение в VІ семестър, за Компютърна 

химия в IV семестър, за Химия с маркетинг в VI семестър; 

10. ФС прие следната еднократна промяна в учебния план на специалност Компютърна химия, 

предложена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, която важи за випуск 

2016 година, като дисциплината “Алгоритми и обектно-ориентирано програмиране” от IV 

семестър се премества в VI семестър със запазване на хорариума и кредитите. 

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

специалност «Компютърна химия», учебен план в сила от 2015 година  (Приложение №1). 

12. ФС одобри молбата на Ванина Василева Колчева, редовен докторант в докторска програма 

„Химична кинетика и катализ”, зачислена към катедра “Физикохимия”, да прекъсне 

докторантурата си за период от 6 месеца, считано от 01.12.2017 г. по семейни причини. 

13. ФС реши да бъдат разработени нови учебни планове за специалности в професионално 

направление 1.3 Педагогика на обучението по ... 

14. ФС прие комисия по атестиране на преподавателите в Химически факултет за периода 2018 

– 2019 година, в състав: 

Председател:  проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:  проф. дхн Васил Борисов Делчев 

доц. д-р Петя Емилова Маринова 

   доц. д-р Николай Тодоров Кочев 

   доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

15. ФС реши средствата, отпуснати на факултета от рейтинговата система и остатъка от 10 

химична конференция да бъдат използвани за закупуване на апаратура за учебна дейност. 

 


