
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 15 септември 2020 година ( Протокол № 219 ) 

 

1. Във връзка с организиране на учебния процес в Химическия факултет през зимния семестър 

на учебната 2020/2021 година и заповед на Ректора Р33-4051 / 18. 08. 2020 г. ФС прие 

следните правила: 

- учебните занятия през зимния семестър да се провеждат присъствено; 

- занятията да се посещават от студенти в добро здравословно състояние; 

- отсъствията от упражнения се удостоверяват с медицинска бележка; 

- пропуснатите упражнения да се отработват съгласувано с преподавателя (присъствено или 

в електронна среда). 

2. ФС прие предложение за комисия за провеждане на конкурсен изпит за прием на магистри 

– държавна поръчка, на 30. 10. 2020 год., в състав: 

Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:  1. Проф. д-р Илиян Иванов Иванов  

  2. Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова 

3. Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

4. Доц. д-р Нина Димитрова Димчева 

5. Доц. д-р Георги Иванов Патронов 

3. ФС прие еднократна промяна в учебните планове на специалност Анализ и контрол, Химия 

с маркетинг и Компютърна химия, която важи за учебната 2020/2021 година, а именно 

дисциплината “Биоорганична химия” от VI семестър се премества в V семестър със 

запазване на хорариума и кредитите. 

4. ФС одобри предложената от катедра «Обща и неорганична химия с методика на обучението 

по химия» учебна програма за дисциплината „Обща химия“ за специалност 

„Микробиология и вирусология“. 

5. ФС одобри предложената от катедра «Химична технология» учебна програма за 

дисциплината „Технология на лекарствените средства I част“ за специалност „Медицинска 

химия“. 

6. ФС одобри предложената от катедра «Аналитична химия и компютърна химия» учебна 

програма за дисциплината „Информационни и комуникационни технологии в обучението 

и работа в дигитална среда“ за специалност „Химия и английски език“. 

7. ФС прие предложението на катедра „Органична химия“ за промяна в състава на Държавната 

изпитна комисия за специалност „Химия“ и „Анализ и контрол“, като заповед Р33-1740 / 

04.06.2020 г. бъде видоизменена и доц. д-р Стоянка Николова Атанасова бъде изключена 

от състава на комисиите. 

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

докторска програма Органична химия през втората година от докторантурата, мнение от 



научния ръководител и отлична оценка, дадена от катедра “Органична химия” за работата 

й през периода. 

9. Членовете на ФС с право на глас по чл. 62 (2) от ПРАСПУ приеха предложението на 

научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност и избраха д-р Йордан 

Иванов Стремски 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. 

10. ФС прие молбата на доц. д-р Стоянка Николова Атанасова за неплатен отпуск в периода 

от 01. 10. 2020 год. до 31. 07. 2021 год. по лични причини. 

11. ФС прие предложението на катедра “Химична технология” доц. д-р Стоянка Николова 

Атанасова да бъде временно прехвърлена от катедра “Органична химия” в катедра 

“Химична технология”. 

12. ФС прие предложението на катедрите през първи семестър на учебната 2020/2021 година 

да бъдат хонорувани следните преподаватели: 

- гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова – 150 часа упражнения по дисциплината 

“Органична химия”; 

- Шерфея Хюсеинова Топова – 120 часа упражнения по дисциплината “Биоорганична 

химия“; 

- Павлина Богомилова Кънчева – 30 часа упражнения по дисциплината “Математика – I 

част“ със студенти от специалност „Химия“ – редовно обучение и „Химия с маркетинг“; 

- Екатерина Борисова Лазарова – 90 часа упражнения по дисциплината „Математика“ със 

студенти от специалност „Медицинска химия“; 

- Димитър Васков Фиданов – 45 часа упражнения по дисциплината „Математика“ със 

студенти от специалност „Химичен анализ и контрол на качеството“; 

- Павел Петров Певичаров – 20 часа упражнения по дисциплината „Математика – I част“ 

със студенти от специалност „Химия“ – задочно обучение, като възнаграждението е в 

размер на 10 лв. за час упражнение. 

 


