
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 14 септември 2021 година ( Протокол № 231 ) 

 

1. ФС прие следните решения във връзка с организацията на учебния процес през нечетния 

семестър на учебната 2021/2022 година: 

- Учебните занятия да се водят в присъствена форма съгласно седмичния учебен разпис 

за лекции и упражнения. 

- По време на занятията студентите да носят маски и да спазват указаните инструкции за 

поведение в пандемична обстановка (студентите да не се струпват в плътни групи, да 

ползват дезинфектанти, помещенията да се проветряват по-често). 

- При възникване на неразпожение с признаци характерни за COVID-19 инфекция, 

преподаватели и студенти да не идват във факултета, като предприемат мерки за 

доказване на наличие или отсъствие на заболяване и съответно карантиниране. 

- Преподавателите и студентите да имат готовност при усложняване на 

епидемиологичната обстановка да преминат в обучение в дистанционна форма в 

електронна среда по същия учебен разпис, като упражненията се запълнят по-

възможност със семинарни занятия и решаване на задачи. 

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

по държавна поръчка, на 20. 10. 2021 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 одобри индивидуален план за обучение на Мирела Недкова Парушева, фак. № 

2105501005 от специалност Химия и английски език – редовно обучение за учебната 

2021/2022 година (Приложение 1). 

4. ФС одобри предложените от катедра «Физикохимия» учебни програми за следните 

задължителни дисциплини: 

- Физикохимия, за специалност „Обучение по природни науки в прогимназиалния етап 

на училищното образование“, задочно обучение; 

- Физикохимия, за магистърска програма „Обучението по химия в училище“ за 

неспециалисти, задочно обучение. 

5. ФС прие предложението на катедра „Физикохимия“ от учебната 2021/2022 година 

избираемата дисциплина „Приложна колоидна химия“ да отпадне от списъка с избираеми 

дисциплини, който се предлага на студентите от специалност „Обучението по химия в 

училище“, редовно и задочно обучение.  



6. ФС прие отчет за дейността на Ася Димитрова Христозова, редовен докторант по докторска 

програма Аналитична химия през първата година от докторантурата, мнение от научния 

ръководител и отлична оценка, дадена от катедра “Аналитична химия и компютърна 

химия” за работата й през периода. 

7. ФС обсъди и предлага промяна в наименованието на докторска програма „Технология на 

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

козметичните препарати“, което да стане „Химия и технология на липидите и 

биологичноактивните вещества“. Промяната да влезе в сила след положително решение на 

НАОА. 

8. 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 Мина 

Михайлова Тодорова 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. 

9. ФС прие молбата на доц. д-р Данчо Тончев Тончев за неплатен отпуск в периода от 13. 08. 

2021 год. до 12. 08. 2022 год. във връзка с продължаване на ръководството на международен 

проект. 

10. ФС прие предложенията на катедрите през първи семестър на учебната 2021/2022 година 

да бъдат хонорувани следните преподаватели: 

- Димитър Генчев Стоицов – 180 часа упражнения по дисциплината “Математика” със 

студенти от специалност «Химия», «Химия с маркетинг», «Медицинска химия» и 

«Химичен анализ и контрол на качеството»; 

- Йоана Николаева Иванова – 260 часа упражнения по дисциплината “Английски език” 

със студенти от специалност «Химия», «Медицинска химия», «Химия с маркетинг», 

«Компютърна химия», «Анализ и контрол» и «Химичен анализ и контрол на качеството». 

 


