
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 27 ноември 2019 година ( Протокол № 212 ) 

 

1. След проведено явно гласуване ФС освободи от длъжност заместник деканите на факултета: 

- доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова – по учебната дейност; 

- проф. д-р Гинка Атанасова Антова – по научната дейност. 

2. След проведено тайно гласуване ФС избра заместник декани на Химическия факултет, 

както следва: 

- проф. д-р Гинка Атанасова Антова – по учебната дейност; 

- доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов – по научната дейност. 

3. ФС прие комисия по атестиране на преподавателите в Химически факултет за периода 2020 

– 2021 година, в състав: 

Председател:  доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

Членове:  доц. д-р Петя Емилова Маринова 

   доц. д-р Николай Тодоров Кочев 

   доц. д-р Димитър Николаев Петров 

   доц. д-р Георги Иванов Патронов 

4. ФС прие комисия по атестиране на непреподавателския състав в Химически факултет, в 

състав: 

Председател:  Декана на факултета 

Членове:  Ръководителите на катедри 

5. ФС прие комисия по качеството в Химически факултет, в състав: 

Председател: проф. д-р Гинка Антова 

Членове:  доц. д-р Виолета Стефанова 

   доц. д-р Румяна Бакалска 

   доц. д-р Нина Димчева 

   гл. ас. д-р Кирила Стойнова 

   Петя Балабанова 

   Катя Станчева 

   Петя Петрова 

   Камелия Салачкова – студент, спец. «Химия» 

6. ФС прие комисия по етиката в Химическия факултет, в състав: 

Председател:  доц. д-р Ваня Лекова 

Членове: гл. ас. д-р Жана Петкова 

   Маринела Илиева – студент, спец. «Химия» 

7. ФС предлага за представител на Химическия факултет в Управителния съвет на Фонд 

“Научни изследвания” на ПУ “П. Хилендарски” да бъде избран доц. д-р Пламен Ангелов 

Ангелов на мястото на проф. д-р Гинка Атанасова Антова. 



8. ФС прие график за поправителна и ликвидационна сесия за студентите от редовно обучение 

в Химическия факултет през учебната 2019/2020 година, както следва: 

1) Поправителна сесия I семестър – 15, 16, 22 и 23 февруари 2020 год. 

2) Поправителна сесия II семестър – 1-5 юли 2020 год., като часовете за провеждане на 

изпитите се съобразят с графика на редовните кандидатстудентски изпити. 

3) Ликвидационна сесия – 1-15 септември 2020 год. 

9. ФС прие предложението на катедра „Химична технология“ за промяна в списъка с 

избираеми дисциплини за магистърска програма „Химия и екология“ – редовно и задочно 

обучение, който да влезе в сила от учебната 2019/2020 година, а именно: 

- дисциплината „Агроекология“ от I семестър да отпадне; 

- дисциплината „Защитени природни обекти“ от II семестър да се предлага в I семестър. 

10. ФС одобри молбата на Ваня Йорданова Маркова, задочен докторант по докторска 

програма Аналитична химия, зачислена към катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия”, за прекъсване на докторантурата за 1 година по семейни причини, считано от 

01.01.2020 г. 

11. ФС одобри молбата на Нора Георгиева Сотирова, редовен докторант по докторска 

програма Аналитична химия, зачислена към катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия”, за прекъсване на докторантурата за 1 година по семейни причини, считано от 

01.12.2019 г. 

12. ФС одобри молбата на Благо Спасов Чучков, редовен докторант по докторска програма 

Технология на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати, зачислен към катедра “Химична технология”, за 

прекъсване на докторантурата за 1 година по семейни причини, считано от 01.12.2019 г. 

13. ФС прие конспект за докторантски минимум на редовния докторант Мария Генова 

Пимпилова, зачислена в докторска програма Физикохимия. 

14. ФС прие предложението на катедра „Аналитична химия и компютърна химия“ да бъде 

назначена Ася Димитрова Христозова (магистър по химия) на длъжност асистент по 

Аналитична химия за срок от 4 години, считано от 1 март 2020 год. 

15. ФС обсъди и подкрепя предложението на катедра Органичан химия за учебната 2019/2020 

година норматива за учебна натовареност на гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов да бъде 

редуциран на 200 часа поради неплатен отпуск в периода от 04. 02. 2019 год. до 14. 02. 2020 

год. 

 


