
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 23 май 2017 година ( Протокол № 189 ) 

 

1. ФС обсъди и прие актуализиран учебен план за специалност “Медицинска химия” – 

редовно обучение, който да влезе в сила от учебната 2017/2018 година (Приложение 1). 

2. ФС обсъди и прие актуализиран учебен план за специалност “Компютърна химия” – 

редовно обучение, който да влезе в сила от учебната 2017/2018 година (Приложение 2). 

3. ФС обсъди и прие актуализиран учебен план за специалност “Химия с маркетинг” – 

редовно обучение, който да влезе в сила от учебната 2017/2018 година (Приложение 3). 

4. ФС обсъди и прие актуализиран учебен план за специалност “Анализ и контрол” – 

редовно обучение, който да влезе в сила от учебната 2017/2018 година (Приложение 4). 

5. ФС одобри учебна програма за дисциплината Органичен анализ за специалност „Анализ и 

контрол“. 

6. ФС одобри актуализирана учебна програма за дисциплината Компютри и софтуер за 

специалност „Медицинска химия“, която влиза в сила от учебната 2017/2018 година. 

7. ФС прие предложението на катедра «Физикохимия» в списъка с избираеми дисциплини, 

които се предлагат на студентите в Химическия факултет от учебната 2017/2018 година да 

бъдат направени следните корекции: 

 1) за специалност “Медицинска химия” – редовно обучение 

  - дисциплината „Квантовохимични методи” (лектор: проф. В. Делчев) отпада от 

списъка за IV семестър; 

  - дисциплината „Фармакокинетика“ (лектор: доц. д-р М. Стоянова) с хорариум 2 / 0 / 0 

да се предлага в VIII семестър 

 2) за специалност “Химия с маркетинг” – редовно обучение 

  - дисциплината „Квантова химия” (лектор: проф. В. Делчев) отпада от списъка за VI 

семестър; 

  - дисциплината „Приложна колоидна химия“ (лектор: гл. ас. д-р Д. Петров) с 

хорариум 2 / 0 / 0 да се предлага в VI семестър 

 3) за специалност “Компютърна химия” – редовно обучение 

  - дисциплината „Радиоактивност и радиационна култура“ (лектор: проф. В. Делчев) с 

хорариум 2 / 0 / 0 да се предлага в IV семестър 

8. ФС прие предложението на катедра Органична химия за членове на държавна изпитна 

комисия за провеждане на държавен изпит за магистърска програма „Органична химия“ 

на 17 юни и 16 септември 2017 година, както следва: 

Председател:  Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе 

Членове:  Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

Доц. д-р Стоянка Николова Атанасова 

Доц. д-р Солея Запрянова Даньо 

Доц. д-р Гинка Атанасова Антова 



9. ФС прие предложението на катедра «Химична технология» и предлага трудовия договор 

на ас. д-р Ирена Петрова Костова да бъде удължен с още две години, считано от 

01.09.2017 година. 

10. ФС прие предложението на катедра Физикохимия за хоноруване на Пламена Иванова 

Марчева (бакалавър «Инженерна физика», с квалификация «Учител по математика») за 

провеждане на 450 часа упражнения по дисциплините Математика I и II част през  

учебната 2017/2018 година. 

11. ФС изказва благодарност за дейността на доц. д-р Йорданка Димитрова Димова като 

ръководител на Центъра за химични демострации и приема молбата й за освобождаване 

от длъжността. 

12. ФС реши да не бъде обявяван прием и подготвяна учебна документация за получаване на 

допълнителна квалификация „Учител по химия“ за завършили професионални 

направления 4.1 Физически науки, 4.3 Биологически науки, 5.10. Химични технологии, 

5.11. Биотехнологии и 5.12. Хранителни технологии. 

12. Във връзка с разпределението на бюджета на факултета по катедри за 2017 година ФС 

прие следните правила: 

- Лекциите не се умножават по две, а се вземат по учебен план; 

- Слетите потоци се отчитат еднократно, независимо от броя на слетите специалности; 

- Часовете за упражнения не се редуцират в зависимост от броя на студентите; 

- За един докторант катедрата получава 180 часа. 

13. ФС реши в комисията по качество на Химическия факултет доц. д-р Николай Тодоров 

Кочев да бъде заменен с гл. ас. д-р Огнян Петков Пукалов. 

 


