
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 20 февруари 2018 година (Протокол № 195) 

 

1. ФС обсъди и прие програма за държавен изпит за специалност “Анализ и контрол”, за 

получаване на образователно квалификационна степен “Бакалавър”, която да влезе в сила 

от учебната 2017/2018 година (Приложение 1). 

2. ФС прие през учебната 2017/2018 година да бъдат проведени държавни изпити и защити 

на дипломни работи за ОКС „бакалавър“, както следва: 

- за специалност „Медицинска химия“ – на 24.07.2018 год. и на 25.09.2018 год.; 

- за специалност „Химия с маркетинг“ – на 25.07.2018 год. и на 26.09.2018 год.; 

- за специалност „Компютърна химия“ – на 25.07.2018 год. и на 26.09.2018 год.; 

- за специалност „Анализ и контрол“ – на 25.07.2018 год. и на 26.09.2018 год.; 

- за специалност „Химия“ – на 26.07.2018 год. и на 27.09.2018 год.; 

- за специалност „Биология и химия“ и „Химия и физика“ – на 26.07.2018 год. и на 

27.09.2018 год. 

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

- "Статистика и метрология в химията" за специалност "Медицинска химия"; 

- „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работата в дигитална 

среда“ за допълнителна квалификация „Учител по химия“, редовно обучение; 

- „Информационни и комуникационни технологии в обучението и работата в дигитална 

среда“ за допълнителна квалификация „Учител по химия“, задочно обучение; 

- „Компютри и софтуер“ за специалност Анализ и контрол;  

- „Компютри и софтуер“ за специалност Компютърна химия;  

- „Компютри и софтуер“ за специалност Химия с маркетинг.  

4. ФС реши Петя Иванова Герасимова да бъде зачислена за редовен докторант по област на 

висше образование – 1. Педагогически науки; професионално направление – 1.3 

Педагогика на обучението по ...; докторска програма – Методика на обучението по химия 

със срок на обучение 3 години към катедра „Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия”.  

За научен ръководител на докторанта ФС избра гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова. 

Тема на дисертационния труд: “Развитие на ключови компетентности чрез обучението по 

учебния предмет Химия и опазване на околната среда – 8. и 9. клас”. 

5. ФС реши Лидия Иванова Кайнарова 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 доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

и гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева. 



Тема на дисертационния труд: “Изследване на аналитичните възможности на 

масспектрометрията с индуктивно свързана плазма за идентификация, охарактеризиране и 

определяне на наночастици”. 

6. ФС прие отчет за дейността на Йордан Иванов Стремски, редовен докторант по докторска 

програма Органична химия през третата година от докторантурата и отлична оценка, 

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

7. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Органична химия”, редовния 

докторант Йордан Иванов Стремски, зачислен по докторска програма Органична химия да 

бъде отчислен с право на защита. 

8. ФС прие отчет за дейността на Павел Руменов Янев, редовен докторант по докторска 

програма Органична химия през третата година от докторантурата и отлична оценка, 

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

9. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Органична химия”, редовния 

докторант Павел Руменов Янев, зачислен по докторска програма Органична химия да 

бъде отчислен с право на защита. 

10. ФС прие отчет за дейността на Мария Пламенова Пенкова, редовен докторант по 

докторска програма Органична химия през третата година от докторантурата и много 

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

11. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Органична химия”, редовния 

докторант Мария Пламенова Пенкова, зачислена по докторска програма Органична химия 

да бъде отчислена с право на защита. 

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

програма „Химична кинетика и катализ”, зачислена към катедра “Физикохимия”, за 

продължаване на докторантурата, считано от 01.03.2018 г. 

13. 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 редовния докторант Стефка Руменова Начкова 

по област на висше образование 4. Природни науки математика и информатика, 4.2 

Химически науки, докторска програма – Аналитична химия: 

1) Проф. дхн Васил Драгомиров Симеонов – пенсионер, гр. София. 

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

2) Проф. дхн Иван Петков Бангов – пенсионер, гр. София. 

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Теоретична химия); 

3) Проф. д-р Николай Георгиев Василев – ИОХЦФ БАН, гр. София;  

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Органична химия); 

4) Проф. дхн Пламен Николов Пенчев – (научен ръководител) ПУ „П. Хилендарски“, гр. 

Пловдив;  



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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

5) Доц. д-р Николай Тодоров Кочев – ПУ “П. Хилендарски”, гр. Пловдив; 

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

професионално направление – 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика) 

Резервни членове: 

- Проф. дхн Георги Николов Андреев – пенсионер от 2011 г. (ПУ), гр. Пловдив;  

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Органична химия); 

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

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

професионално направление – 4.2 Химически науки (Органична химия). 

ФС предлага дата за провеждане на защита – 15 юни 2018 год. 

14. Хабилитираните преподаватели от ФС приеха предложението на научното жури по 

конкурс за заемане на академична длъжност и избраха д-р Димитър Георгиев Божилов за 

“главен асистент” по област на висше образование – 4. Природни науки, математика и 

информатика; професионално направление – 4.2 Химически науки (Органична химия), 

към катедра „Органична химия” на Химическия факултет. 

15. ФС прие предложението на катедра «Аналитична химия и компютърна химия» 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 (Аналитична химия) със срок 2 месеца от датата на 

обявяване в Държавен вестник. 

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

семестър на учебната 2017/2018 година, както следва: 

- проф. д-р Галина Тодорова Певичарова – 20 часа упражнения по дисциплината 

“Практика” със студенти от специалност „Медицинска химия“; 

- доц. д-р Иванка Иванова Тринговска-Мендева – 20 часа упражнения по дисциплината 

“Практика” със студенти от специалност „Медицинска химия“; 

- доц. д-р Петко Недялков Денев - 20 часа упражнения по дисциплината “Практика” със 

студенти от специалност „Медицинска химия“; 

- инж. Атанаска Георгиева Панчева – 65 часа упражнения по дисциплината “Практика” 

със студенти от специалност „Медицинска химия“; 

- д-р Мина Михайлова Тодорова – 105 часа упражнения по дисциплината „Органична 

химия“; 

- Златомира Иванова Новкова – 150 часа упражнения по дисциплините „Биоорганична 

химия“ и „Съвременни хроматографски методи“; 

- Дани Симеонова Симеонова – 100 часа упражнения по Английски език със студенти от 

специалност „Химия“, „Медицинска химия“, „Химия с маркетинг“, „Анализ и 

контрол“. 



17. ФС избра комисия по учебната дейност в Химическия факултет в състав: 

Председател:  Зам. Декана по учебната дейност 

Членове:  Ръководителите на катедри във факултета 

   Студент – Мария Бъчварова, спец. «Медицинска химия» 

18. ФС прие предложението на деканското ръководство доц. д-р Пламен Ангелов да бъде 

факултетен Еразъм координатор на мястото на доц. д-р Кирил Симитчиев. 

19. ФС прие предложението на деканското ръководство доц. д-р Ваня Лекова да бъде 

представител на Химическия факултет в Националния комитет към Международния съюз 

по чиста и приложна химия (IUPAC) на мястото на доц. д-р Виолета Стефанова. 

20. ФС реши 11-та Научна конференция по химия на Химическия факултет да се проведе от 

11-13 октомври 2018 год. в гр. Пловдив. ФС избра Организационен и Научен комитет, 

както следва: 

Организационен комитет: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

    Гл. ас. д-р Кирила Стойнова 

    Гл. ас. д-р Антоанета Ангелачева 

    Гл. ас. д-р Деяна Георгиева 

    Гл. ас. д-р Станимир Манолов 

    Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

    Гл. ас. д-р Жана Петкова 

    Ас. Ванина Колчева 

    Ирина Керина 

Научен комитет: 

    Доц. д-р Веселин Кметов – ПУ «П. Хилендарски» 

    Проф. Антонио Каналс – Университета Аликанте 

    Проф. Франсиско Алонсо – Университета Аликанте 

    Чл. Кор. Проф. дхн Димитър Цалев – СУ «Св. Кл. Охридски» 

    Доц. д-р Мурат Туркюлмаз – Тракийски университет, Одрин 

    Доц. д-р Ферхат Карабулут – Тракийски университет, Одрин 

    Проф. дхн Георги Андреев – ПУ «П. Хилендарски» 

    Проф. д-р Магдален Златанов – ПУ «П. Хилендарски» 

    Проф. дхн Васил Делчев – ПУ «П. Хилендарски» 

    Проф. д-р Илиян Иванов – ПУ «П. Хилендарски» 

    Доц. д-р Петя Маринова – ПУ «П. Хилендарски» 

    Доц. д-р Георги Патронов – ПУ «П. Хилендарски» 

    Доц. д-р Йорданка Димова – ПУ «П. Хилендарски» 

 

На 12 март 2018 година ( Протокол № 195 А – делови порядък ) 

 



1. ФС прие предложение за комисия за провеждане на държавен изпит за допълнителна 

професионална квалификация „Високоефективна течна хроматография” на 17. 03. 2018 

год., в състав: 

Председател:  Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

Членове:   1. Доц. д-р Солея Запрянова Даньо 

2. Доц. д-р Стоянка Николова Атанасова 

3. Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов 

 


