
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 26 февруари 2021 година ( Протокол № 225 ) 

 

1. ФС утвърди структурата на Общото събрание на факултета, което ще се проведе на 30 март 

2021 година, както следва: 

Общ състав – 51 бр. 

- академичен състав – 41 бр. (80,4 %), от тях нехабилитирани преподаватели 21 бр. 

- студенти и докторанти – 9 бр. (17,6 %), от тях студенти 8 бр. и докторант 1 бр. 

- административен персонал – 1 бр. (2%) 

2. ФС прие предложението на деканското ръководство, считано от учебната 2020/2021 година 

към списъка с избираеми и факултативни дисциплини, които се предлагат на студентите от 

специалност „Химия и английски език“, да се добавят следните дисциплини: 

- „Професионална рефлексия на учителя“ (лектор – доц. Коларова) в VI семестър за 

Избираема дисциплина 1.1. 

- „Компютърно обучение“ във II семестър за Факултативна дисциплина. 

3. ФС прие предложението на катедра Химична технология през от учебната 2021/2022 година 

избираемата дисциплина „Химия на хранителните продукти“ с хорариум 15/0/15 от VIІ 

семестър да се премести в VІ семестър за специалност „Химия“, задочно обучение. 

4. ФС прие предложението на катедра Физикохимия дисциплината „Фармакокинетика“ 

(лектор доц. М. Стоянова) да бъде предлагана на студентите от специалност „Химия“, 

задочно обучение в VIII семестър с хорариум 15/0/15, считано от учебната 2021/2022 

година. 

5. ФС прие предложението на катедра „Физикохимия“ дисциплината „Биокатализ и 

биоелектрохимия“ (лектор доц. Н. Димчева) да отпадне от списъка с избираеми дисциплини 

за специалност „Химия“, задочно обучение, считано от учебната 2021/2022 година. 

6. ФС одобри предложената от катедра «Физикохимия» учебна програма за дисциплината 

„Фармакокинетика“ за специалност „Химия“, задочно обучение с хорариум 15 / 0 / 15. 

7. ФС одобри предложената от катедра «Физикохимия» учебна програма за дисциплината 

„Физикохимия“ за специалност „Хранителна химия“ за неспециалисти, задочно обучение. 

8. ФС одобри предложените от катедра «Химична технология» учебни програми за 

задължителни и избираеми дисциплина от учебния план на магистърска програма 

„Хранителна химия“, редовно и задочно обучение, и за неспециалисти, задочно обучение, 

както следва: 

- Хранителна химия; 

- Химия на хранителните продукти I част; 

- Хранене и хигиена на храните; 

- Научно-изследователска практика I 

- Методи за анализ на хранителни продукти; 

- Стокознание на хранителните продукти; 



- Химия и технология на ароматично-вкусови продукти; 

- Химия на хранителните продукти II част; 

- Химия на хранителните добавки; 

- Чужди вещества в хранителните продукти; 

- Научно-изследователска практика II; 

- Функционални храни. 

9. ФС одобри предложените от катедра «Аналитична химия и компютърна химия» учебни 

програми за задължителни и избираеми дисциплина от учебния план на магистърска 

програма „Хранителна химия“, редовно и задочно обучение, и за неспециалисти, задочно 

обучение, както следва: 

- Комбинирани хроматографски техники; 

- Съвременни тенденции в пробоподготовката; 

- Метрология и управление на качеството; 

- Аналитична химия; 

- Инструментални методи за анализ. 

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

провеждане на държавни изпити за специалностите от ОКС „бакалавър” през 2021 година, 

както следва: 

- за специалност „Химия” – редовно и задочно обучение на 22 юли и 21 септември 2021 год. 

Председател: Доц. д-р Пламен Ангелов 

Членове: 

1. Проф. дхн Васил Делчев 

2. Проф. дхн Пламен Пенчев 

3. Доц. д-р Петя Маринова 

4. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

6. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

- за специалност „Медицинска химия” - редовно обучение на 20 юли и 20 септември 2021 год. 

Председател: Доц. д-р Веселин Кметов 

Членове: 

1. Проф. д-р Гинка Антова 

2. Проф. д-р Илиян Иванов 

3. Доц. д-р Ваня Лекова 

4. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

5. Доц. д-р Румяна Бакалска 

6. Доц. д-р Солея Даньо 

7. Доц. д-р Мария Стоянова 

8. Доц. д-р Георги Патронов 

9. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

- за специалност „Компютърна химия” - редовно обучение на 21 юли и 21 септември 2021 год. 



Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Ваня Лекова 

2. Доц. д-р Виолета Стефанова 

3. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

4. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

5. Доц. д-р Нина Димчева 

6. Доц. д-р Георги Патронов 

7. Доц. д-р Николай Кочев 

8. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

- за специалност „Химия с маркетинг” - редовно обучение на 21 юли и 21 септември 2021 год. 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Ваня Лекова 

2. Доц. д-р Виолета Стефанова 

3. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

4. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

5. Доц. д-р Нина Димчева 

6. Доц. д-р Георги Патронов 

7. Доц. д-р Теофана Димитрова 

8. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

- за специалност „Анализ и контрол” – редовно обучение на 21 юли и 21 септември 2021 год. 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Доц. д-р Ваня Лекова 

2. Доц. д-р Виолета Стефанова 

3. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

4. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

5. Доц. д-р Солея Даньо 

6. Доц. д-р Нина Димчева 

7. Доц. д-р Георги Патронов 

8. Гл. ас. д-р Димитър Божилов 

- за специалности „Химия и физика” и „Биология и химия”  - редовно и задочно обучение на 

22 юли и 21 септември 2021 год. 

Председател: Доц. д-р Пламен Ангелов 

Членове: 

1. Проф. дхн Васил Делчев 

2. Проф. дхн Пламен Пенчев 

3. Доц. д-р Петя Маринова 

4. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 



5. Доц. д-р Георги Патронов 

6. Гл. ас. д-р Антоанета Ангелачева 

7. Гл. ас. д-р Йорданка Стефанова 

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

провеждане на държавни изпити за специалностите от ОКС „магистър” през 2021 година, 

както следва: 

- специалност „Спектрохимичен анализ” – задочно обучение на 21 юли и 21 септември 2021 

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 „Медицинска химия” – задочно обучение на 17 юли и 11 септември 2021 год. 

Председател:  Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

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

  2. Доц. д-р Солея Запрянова Даньо 

  3. Д-р Валентина Борисова Ангелова 

- специалност „Хранителна химия” – редовно обучение на 22 юли и 21 септември 2021 год. 

Председател:  Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов 

Членове:  1. Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

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

3. Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова 

- специалност „Химия и екология” – задочно обучение на 21 септември и 21 октомври 2021 

год. 

Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:  1. Доц. д-р Георги Иванов Патронов 

2. Проф. д-р Диана Атанасова Кирин 

3. Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

4. Гл. ас. д-р Мариана Филипова Шопова 

- специалност „Обучението по химия в училище“ – редовно и задочно обучение на 23 юли и 

23 септември 2021 год. 

Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:  1. Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова 

  2. Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова 

3. Гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова 

4. Гл. ас. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева 

5. Елена Тодорова Божинова-Стефанова – учител по химия (I ПКС) 

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

професионална квалификация „Учител по химия” на 23. 07. 2021 год. и 23. 09. 2021 год., в 

състав: 



Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:  1. Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова 

  2. Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова 

3. Гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова 

4. Гл. ас. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева 

13. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Стела Юлиянова 

Димитрова към катедра “Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия”, 

зачислена в докторска програма Неорганична химия. 

14. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Димитър Генчев 

Стоицов към катедра “Аналитична химия и компютърна химия”, зачислен в докторска 

програма Аналитична химия. 

15. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Йорданка Димитрова 

Моллова към катедра “Органична химия”, зачислена в докторска програма Органична 

химия. 

16. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Катя Петрова Христова 

към катедра “Химична технология”, зачислена в докторска програма Технология на 

неорганичните вещества. 

17. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Лилия Стоянова 

Стоянова към катедра “Химична технология”, зачислена в докторска програма Технология 

на животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-

козметичните препарати. 

18. ФС утвърди индивидуален план за работа на задочния докторант Благо Спасов Чучков 

към катедра “Химична технология”, зачислен по докторска програма Технология на 

животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-

козметичните препарати за четиригодишен срок на обучение. 

19. ФС прие отчет за дейността на Петя Иванова Герасимова, редовен докторант по докторска 

програма Методика на обучението по химия през третата година от докторантурата, 

мнение от научния й ръководител и много добра оценка, дадена от катедра “Обща и 

неорганична химия с методика на обучението по химия” за работата й през периода. 

20. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Обща и неорганична химия с 

методика на обучението по химия”, редовния докторант Петя Иванова Герасимова, 

зачислена по докторска програма Методика на обучението по химия да бъде отчислена с 

право на защита, считано от 01. 03. 2021 год. 

21. ФС прие отчет за дейността на Лидия Иванова Кайнарова, редовен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през третата година от докторантурата, мнение от научните 

й ръководители и отлична оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия” за работата й през периода. 

22. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, редовния докторант Лидия Иванова Кайнарова, зачислена по 



докторска програма Аналитична химия да бъде отчислена с право на защита, считано от 01. 

03. 2021 год. 

23. ФС прие отчет за дейността на Ваня Йорданова Маркова, задочен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през четвъртата година от докторантурата, мнение от 

научните й ръководители и много добра оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия” за работата й през периода. 

24. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, задочния докторант Ваня Йорданова Маркова, зачислена по докторска 

програма Аналитична химия да бъде отчислена с право на защита, считано от 01. 03. 2021 

год. 

25. ФС прие отчет за дейността на Мина Тенева Кирякова, задочен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през четвъртата година от докторантурата, мнение от 

научния й ръководител и отлична оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия” за работата й през периода. 

26. ФС прие предложението на катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 

компютърна химия”, задочния докторант Мина Тенева Кирякова, зачислена по докторска 

програма Аналитична химия да бъде отчислена с право на защита, считано от 01. 03. 2021 

год. 

27. ФС утвърждава предложението на катедра „Аналитична химия и компютърна химия“ 

(протокол № 3 / 23. 02. 2021 г.) за трансформиране на безсрочното трудово правоотношение 

на доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал. 1, т. 1 

от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, за срок от една година. 

28. ФС прие предложенията на катедрите през втори 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” със студенти от специалност «Химия», «Компютърна химия», 

«Химия с маркетинг» и «Биология и химия»; 

- Ас. Десислава Минкова Киркова – 90 часа упражнения по дисциплината «Химия на 

козметичните продукти; 

- Мария Валентинова Бъчварова – 105 часа упражнения по дисциплината «Органична 

химия» и «Химия на козметичните продукти»; 

- Мария Иванова Качарова – 120 часа упражнения по дисциплината «Аналитична химия с 

инструментални методи за анализ» за специалност «Медицинска биология», 

«Молекулярна биология» и «Обучението по природни науки в ПЕСУ; 

- Димитър Генчев Стоицов – 60 часа упражнения по дисциплината «Аналитична химия с 

инструментални методи за анализ» за специалност «Молекулярна биология» и 

«Фармацевтични биотехнологии». 

 


