
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 31 януари 2017 година ( Протокол № 186 ) 

 

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

предложена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, която важи за випуск 2015 

година, а именно: 

- дисциплината “Бази данни и основи на програмирането” от III семестър се премества в IV 

семестър със запазване на хорариума и кредитите. 

- дисциплината “Алгоритми и обектно-ориентирано програмиране” от IV семестър се премества в 

V семестър със запазване на хорариума и кредитите. 

2. ФС прие следната постоянна промяна в учебния план на специалност Компютърна химия, 

предложена от катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, която влиза в сила за учебната 

2016/2017 година и важи за випуск 2015 година, а именно: 

- дисциплината “Хемометрия” от IV семестър с хорариум 30 / 0 / 30 се премества в V семестър със 

запазване на хорариума и кредитите; 

- дисциплината “Изибираема дисциплина” от V семестър с хорариум 30 / 0 / 0 се премества в IV 

семестър със запазване на хорариума и кредитите. 

3. ФС обсъди и одобри учебни програми за следните задължителни дисциплини за специалност 

Анализ и контрол: 

- „Молекулен спектрален анализ” в VI семестър с хорариум 3 / 0 / 3; 

- „Контрол и управление на качеството на химичните изпитвания” специалност Анализ и 

контрол в VI семестър с хорариум 3 / 3 / 0. 

4. ФС реши Нора Георгиева Сотирова да бъде зачислена за редовен докторант по област на висше 

образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 4.2 

Химически науки; докторска програма – Аналитична химия със срок на обучение 3 години към 

катедра „Аналитична химия и компютърна химия”.  

За научен ръководител на докторанта ФС избра доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова. 

Тема на дисертационния труд: “Методи за определяне на следови елементи в тежки матрици от 

металургичните производства”. 

5. ФС реши Мария Василева Френкева да бъде зачислена за редовен докторант по област на висше 

образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 4.2 

Химически науки; докторска програма – Аналитична химия със срок на обучение 3 години към 

катедра „Аналитична химия и компютърна химия”.  

За научни ръководители на докторанта ФС избра проф. дхн Пламен Николов Пенчев и доц. д-р 

Марин Нейков Маринов от Аграрен университет, Пловдив. 

Тема на дисертационния труд: “Отнасяне на вибрационни и ЯМР спектри на органични 

съединения”. 

6. ФС реши Благо Спасов Чучков да бъде зачислен за редовен докторант по област на висше 

образование – 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 4.2 

Химически науки; докторска програма – Технология на животинските и растителни мазнини, 

сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати със срок на обучение 3 

години към катедра „Химична технология”.  

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

консултант Атанаска Георгиева Панчева. 

Тема на дисертационния труд: “Състав на остатъчни липидни продукти и влиянието им върху 

процеса на обработка на културална течност при получаване на антибиотика Salinomycin 

(Салиномицин)”. 



7. ФС прие предложението на катедра Органична химия в списъка с избираеми дисциплини които се 

предлагат на студентите от всички специалности в Химическия факултет през учебната 2017/2018 

година да бъдат възстановени следните дисциплини: 

- “Химия на лекарствените вещества” (лектор: проф. д-р Ил. Иванов); 

- “Химия на наркотичните вещества” (лектор: проф. д-р Ил. Иванов). 

8. ФС прие предложенията от катедрите за членове на държавните изпитни комисии за провеждане 

на държавни изпити за специалностите от ОКС „бакалавър” през 2017 година, както следва: 

- за специалност „Химия” – редовно и задочно обучение на 26 юли и 27 септември 2017 год. 

Председател:  Доц. д-р Гинка Антова 

Членове:    

1. Доц. д-р Виолета Стефанова 

2. Доц. д-р Ваня Лекова 

3. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

4. Доц. д-р Нина Димчева 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

- за специалност „Медицинска химия” на 24 юли и 25 септември 2017 год. 

Председател: Доц. д-р Веселин Кметов 

Членове: 

1. Проф. д-р Илиян Иванов 

2. Доц. д-р Кирил Гавазов 

3. Доц. д-р Румяна Бакалска 

4. Доц. д-р Солея Даньо 

5. Доц. д-р Мария Стоянова 

6. Доц. д-р Гинка Антова 

7. Доц. д-р Георги Патронов 

8. Гл. ас. д-р Кирил Симитчиев 

- за специалност „Компютърна химия” на 25 юли и 26 септември 2017 год. 

Председател: Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

Членове: 

1. Проф. дхн Пламен Пенчев 

2. Проф. дхн Васил Делчев  

3. Доц. д-р Ваня Лекова 

4. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

6. Доц. д-р Николай Кочев 

- за специалност „Химия с маркетинг” на 25 юли и 26 септември 2017 год. 

Председател: Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

Членове: 

1. Проф. дхн Пламен Пенчев 

2. Проф. дхн Васил Делчев 

3. Доц. д-р Ваня Лекова 

4. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

6. Доц. д-р Теофана Димитрова 

- за специалност „Химия с английски език” на 25 юли и 26 септември 2017 год. 

Председател: Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

Членове: 

1. Проф. дхн Пламен Пенчев 

2. Проф. дхн Васил Делчев 



3. Доц. д-р Ваня Лекова 

4. Доц. д-р Георги Патронов 

5. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

6. Доц. д-р Нина Димчева 

7. Доц. д-р Яна Роуланд 

8. Гл. ас. д-р Росица Декова 

9. Константин Кръстев 

- за специалности „Химия и физика” и „Биология и химия” на 26 юли и 27 септември 2017 год. 

Председател: Доц. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Петя Маринова 

2. Доц. д-р Виолета Стефанова 

3. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

4. Доц. д-р Йорданка Димова 

5. Доц. д-р Нина Димчева 

6. Доц. д-р Георги Патронов 

9. ФС прие предложенията от катедрите за членове на държавните изпитни комисии за провеждане 

на държавни изпити за специалностите от ОКС „магистър” през 2017 година, както следва: 

- специалност „Спектрохимичен анализ” – задочно обучение на 27 юли и 6 октомври 2017 год. 

Председател:  Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов 

Членове:    

1. Проф. дхн Пламен Николов Пенчев 

2. Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

3. Доц. д-р Николай Тодоров Кочев 

 

- специалност „Хранителна химия” – редовно и задочно обучение на 26 юли, 27 септември и 24 

октомври 2017 год. 

Председател:  Доц. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:    

1. Доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова 

2. Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

3. Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова 

 

- специалност „Химия и екология” – редовно и задочно обучение на 28 февруари 2017 год. 

Председател:  Доц. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:    

1. Доц. д-р Боян Симеонов Боянов 

2. Доц. д-р Георги Иванов Патронов 

3. Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

4. Доц. д-р Диана Атанасова Кирин 

5. Доц. д-р Агоп Киркор Сренц 

 

- специалност „Медицинска химия” – редовно и задочно обучение на 17 юни и 16 септември 2017 

год. 

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

Членове:    

1. Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

2. Доц. д-р Солея Запрянова Даньо 

3. Д-р Валентина Борисова Ангелова 



10. ФС одобри прием по магистърски програми в Химически факултет за учебната 2017/2018 година, 

както следва: 

- държавна поръчка 

Хранителна химия – редовно обучение – 10 бр. 

- платено обучение 

Наименование Форма на обучение Семестриална 

такса 

Магистърска програма 

Медицинска химия задочно (2 семестъра) 800 лв. 

Медицинска химия 

за неспециалисти 

задочно (4 семестъра) 800 лв. 

Химия и екология задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Хранителна химия задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Спектрохимичен анализ задочно (2 семестъра) 850 лв. 

Компютърна химия задочно (2 семестъра) 700 лв. 

Учител по химия задочно (2 семестъра) 400 лв. 

11. Въз основа на предложение от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” ФС определи 

следния състав на научно жури за провеждане на процедура за придобиване на образователна и 

научна степен “доктор” от докторанта на самостоятелна подготовка Евелина Константинова 

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

професионално направление 4.2 Химически науки; докторска програма – Аналитична химия: 

1) Чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев – (пенсионер), гр. София;  

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

2) Проф. дхн Соня Харутюн Арпаджян-Ганева – (пенсионер), гр. София;  

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

3) Доц. д-р Албена Кирилова Дечева-Чакърова – ИОНХ при БАН, гр. София;  

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

4) Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов – ПУ “П. Хилендарски”;  

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

5) Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова – (научен ръководител) ПУ “П. Хилендарски”;  

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия). 

Резервни членове: 

- Проф. дтн Красимир Иванов Иванов – АУ Пловдив;  

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Неорганична химия); 

- Проф. дхн Пламен Николов Пенчев – ПУ „П. Хилендарски“; 

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

ФС предлага дата за провеждане на защита – 16 май 2017 год. 

12. ФС прие молбата на Светлана Любенова Аврамова, задочен докторант по докторска програма 

Органична химия за удължаване срока на докторантурата й с една година, считано от 28. 02. 2017 

г. поради семейни причини. 

13. ФС реши да бъде обявен допълнителен прием  на докторанти в рамките на одобрената от МОН 

заявка за учебната 2016/2017 година, както следва: 



№ по 

ред 

Шифър Област на висше образование, професионално 

направление, докторска програма 

Образователна и научна  

степен  “доктор” 

Редовно Задочно 

І. 1. Педагогически науки   

 1.3. Педагогика на обучението по ...   

1  Методика на обучението по химия 1 - 

ІV. 4. Природни науки, математика и 

информатика 

  

 4.2. Химически науки   

1  Неорганична химия 3 - 

2  Теоретична химия 1  

3  Органична химия 1 - 

4  Физикохимия 1 - 

14. ФС прие предложението на катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по 

химия” да бъде продължен трудовия договор на ас. д-р Теодора Стефчева Стефанова, за срок от 7 

месеца, считано до 30 септември 2017 г. 

15. ФС прие предложението на катедра “Физикохимия” да бъде продължен трудовия договор на ас. 

Павлина Богомилова Кънчева, за срок от 2 години, считано от 1 март 2017 г. 

16. ФС прие предложението на катедрите за хонорувани преподаватели през втория семестър на 

учебната 2016/2017 година, както следва: 

- проф. дмн Тодорка Здравкова Цветкова – 150 часа упражнения по дисциплината «Клинична химия» 

с тарифа 10 лв. на час упражнение; 

- проф. д-р Магдален Димитров Златанов – 100 часа упражнения по дисциплината “Химия на 

хранителните продукти” със студенти от специалност „Химия“ – задочно, „Химия с маркетинг“ и 

„Биология и химия“; 

- гл. ас. д-р Милена Богоева Стайкова – 120 часа упражнения по дисциплината „Химия на 

органичните вещества в парфюмерийни и козметични продукти“; 

- гл. ас. д-р Маргарита Христова Дочева – 120 часа упражнения по дисциплината „Съвременни 

хроматографски методи“; 

- гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова – 200 часа упражнения по дисциплината „Органична химия“; 

- студент Виктор Владимиров Йотов – 30 часа упражнения по Математика II част за специалностите 

„Компютърна химия“ и „Химия с маркетинг“. 

17. ФС реши доц. д-р Стоянка Николова Атанасова да бъде ръководител на факултетния проект по 

конкурсната сесия през 2017 година. 

18. ФС реши да бъде изплатено допълнително трудово възнаграждение на гл. ас. д-р Деяна 

Любомирова Георгиева в размер на 500 лв. за извършена редакторска работа по обработване на 

подадените статии за публикуване в специално издание на Bulgarian Chemical Communications по 

план-сметката на 10-та химична конференция. 

19. ФС реши да бъде закупен сертификат за домейна uni-plovdiv.net за 2 години (2017 и 2018) в 

размер на 200 долара по план-сметката на 10-та химична конференция. 

20. ФС одобри комисия за провеждане на състезание по химия с реферат за кандидат-студенти през 

2017 година, в състав: 

Председател:  доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

Членове:  доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

    доц. д-р Георги Патронов 

    доц. д-р Елена Хорозова 

    гл. ас. д-р Йорданка Стефанова 

    гл. ас. д-р Кирил Симитчиев 

 


