
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 17 септември 2019 година ( Протокол № 210 ) 

 

1. ФС одобри индивидуален план за обучение на Ангелина Аспарухова Лазарова, фак. № 

1905072010 от специалност Химия – задочно обучение за учебната 2019/2020 година 

(Приложение 1). 

2. ФС обсъди и одобри учебна програма, предложена от катедра „Обща и неорганична 

химия с методика на обучението по химия“, по дисциплината „Обща химия“ за 

специалност „Фармацевтични биотехнологии“, с хорариум 30 / 0 / 30. 

3. ФС прие еднократни промени в учебния план на специалност „Анализ и контрол“, 

предложени от катедра „Аналитична химия и компютърна химия“, които да важат за 

учебната 2019/2020 година, както следва: 

1) дисциплината “Атомен спектрален анализ” от V семестър се премества във VI 

семестър,  със запазване на хорариума и кредитите; 

2) дисциплината “Молекулен спектрален анализ” от VІ семестър се премества във V 

семестър,  със запазване на хорариума и кредитите. 

4. ФС прие еднократни промени в учебния план на магистърска програма Спектрохимичен 

анализ – задочно обучение, предложени от катедра „Аналитична химия и компютърна 

химия“, които да важат за учебната 2019/2020 година, както следва: 

1) дисциплината “Съвременни методи и тенденции в елементния спектрален анализ” от 

І семестър се премества във II семестър,  със запазване на хорариума и кредитите; 

2) дисциплината “Съвременни насоки в молекулния спектрален анализ” от І семестър се 

премества във II семестър,  със запазване на хорариума и кредитите; 

3) дисциплината “Компютърни методи за обработка и интерпретация на спектрална 

информация” от IІ семестър се премества в I семестър,  със запазване на хорариума и 

кредитите; 

4) дисциплината “Метрология и управление на качеството” от IІ семестър се премества 

в I семестър,  със запазване на хорариума и кредитите. 

5. ФС прие предложението на катедра „Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия“ доц. д-р Йорданка Димитрова Димова да бъде ръководител на 

магистърска програма „Обучението по химия в училище”, считано от учебната 2019/2020 

година. 

6. ФС прие отчет за дейността на Десислава Минкова Киркова, редовен докторант по 

докторска програма Органична химия през първата година от докторантурата и отлична 

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



7. ФС прие промяна в дисертационната тема на редовния докторант Златка Христова 

Гарова, зачислена в докторска програма Методика на обучението по химия, като от: 

“Обогатяване на научната грамотност на учениците чрез изследователска дейност в СИП 

по химия и опазване на околната среда” 

темата се променя на: 

“Обогатяване на научната грамотност на учениците чрез извънучилищна дейност по 

темата „Нанохимия и нанотехнологии”. 

8. ФС прие предложението на декана на факултета да бъде назначена Христиана Николаева 

Кръстева (магистър по английски език и методика) на длъжност асистент по Английски 

език за срок от 4 години, считано от 30 септември 2019 год. 

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

обучението по химия“ да бъде назначен ас. д-р Павел Руменов Янев на длъжност 

асистент по Обща и неорганична химия, считано от 1 октомври 2019 год. до 1 март 2022 

год. 

10. ФС прие молбата на доц. д-р Данчо Тончев Тончев за неплатен отпуск в периода от 12. 

11. 2019 год. до 25. 09. 2020 год. във връзка с продължаване на ръководството на 

международен проект. 

11. ФС обсъди молбата от проф. д-р Илиян Иванов Иванов и реши да бъде прехвърлен от 

катедра “Физикохимия” в катедра “Органична химия”, считано от 1. 10. 2019 година. 

12. ФС прие предложение от катедра “Химична технология” за разкриване на краткосрочен 

квалификационен курс “Процеси и апарати в химическата промишленост” с 

продължителност 25 часа, такса 300 лв., който завършва с издаване на сертификат. 

Ръководител на курса – доц. д-р Георги Патронов. 

13. ФС обсъди и предлага промяна в длъжностната характеристика на гл. ас. д-р Атанас 

Танов Терзийски във връзка с делегиране на отговорности по отношение на изградената 

и развивана от Химическия факултет информационна инфраструктура и допълнително 

трудово възнаграждение в размер на 100 лв./месец към основната му заплата. 

 


