
РЕШЕНИЯ 

на Факултетния съвет на Химическия факултет 

от 6 юли 2022 година ( Протокол № 240 ) 

 

1. ФС прие предложението на деканското ръководство за членове на държавна изпитна 

комисия за провеждане на държавен (практико-приложен) изпит за придобиване на 

професионална квалификация „учител“ за специалности от ОКС бакалавър – „Химия и 

английски език“ и „Биология и химия“ и от ОКС магистър – „Обучението по химия в 

училище“ – редовно и задочно обучение през учебната 2021/2022 година, както следва: 

Председател:  Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

Членове:   1. Доц. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева 

2. Доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова 

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

Държавният (практико-приложен) изпит по химия да се проведе, както следва: 

- За ОКС бакалавър – „Химия и английски език“ и „Биология и химия“ на 18 юли и 20 

септември 2022 г. от 1400 часа; 

- За ОКС магистър – „Обучението по химия в училище“ на 22 юли и 27 септември 2022 г. 

от 1400 часа. 

2. ФС прие предложението от катедра Органична химия за членове на държавна изпитна 

комисия за провеждане на държавен изпит за магистърска програма Медицинска химия 

на 30 септември 2022 година, както следва: 

Председател:  Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

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

   2. Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе 

   3. Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов 

3. ФС прие актуализирана програма за изпит по специалността за прием в докторска програма 

„Аналитична химия“, която да влезе в сила от учебната 2022/2023 година. 

4. ФС прие предложението на катедра “Органична химия” за зачисляване в редовна 

докторантура на Мария Валентинова Бъчварова по област на висше образование – 4. 

Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 4.2 Химически 

науки; докторска програма – Органична химия.  

ФС утвърждава: 

Тема на дисертационния труд: “Синтетични трансформации на 2-заместени азолови и 

бензоазолови съединения”. 

Научен ръководител: доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе.  

5. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Мария Валентинова 

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

химия. 

6. ФС прие програма за докторантски минимум на редовния докторант Ася Димитрова 

Христозова, зачислена в докторска програма Аналитична химия. 



7. Въз основа на предложение от катедра “Аналитична химия и компютърна химия” ФС 

определи следния състав на научно жури за провеждане на процедура за придобиване на 

образователна и научна степен “доктор” от редовния докторант Лидия Иванова Кайнарова 

по област на висше образование – 4. Природни науки математика и информатика, 

професионално направление – 4.2 Химически науки, докторска програма – Аналитична 

химия: 

1) Проф. д-р Ирина Богданова Караджова – СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

2) Проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски – СУ “Св. Кл. Охридски”, гр. София. 

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

3) Доц. д-р Албена Кирилова Дечева-Чакърова – ИОНХ при БАН, гр. София;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

4) Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова – (научен ръководител) ПУ „П. Хилендарски“ 

(пенсионер), гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия). 

5) Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов – ПУ „П. Хилендарски“, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия); 

Резервни членове: 

- Проф. дтн Красимир Иванов Иванов – АУ Пловдив (пенсионер), гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки (Неорганична химия); 

- Доц. д-р Кирил Костов Симитчиев – ПУ „П. Хилендарски“, гр. Пловдив;  

област на висше образование – 4. Природни науки, математика и информатика; 

професионално направление – 4.2 Химически науки (Аналитична химия). 

ФС предлага дата за провеждане на защита - 21. 10. 2022 год. 

8. ФС прие предложената от Комисията по атестиране към Химически факултет обща 

положителна оценка за дейността на проф. дхн Васил Борисов Делчев, включваща следните 

компоненти - учебна, научна, административна дейност и студентско мнение. 

9. ФС прие предложената от Комисията по атестиране към Химически факултет обща 

положителна оценка за дейността на проф. дхн Пламен Николов Пенчев, включваща 

следните компоненти - учебна, научна, административна дейност и студентско мнение, със 

следната препоръка - да бъде по-ангажиран с възложената му административна дейност. 

10. ФС прие предложената от Комисията по атестиране към Химически факултет обща 

положителна оценка за дейността на гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски, включваща 

следните компоненти - учебна, научна, административна дейност и студентско мнение. 



11. ФС прие предложената от Комисията по атестиране към Химически факултет обща 

положителна оценка за дейността на гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева, включваща 

следните компоненти - учебна, научна, административна дейност и студентско мнение. 

12. ФС прие предложената от Комисията по атестиране към Химически факултет обща 

положителна оценка за дейността на гл. ас. д-р Слава Христова Цонева, включваща 

следните компоненти - учебна, научна дейност и студентско мнение. 

13. ФС прие предложената от Комисията по атестиране към Химически факултет обща 

положителна оценка за дейността на гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов, включваща 

следните компоненти - учебна, научна, административна дейност и студентско мнение. 

14. ФС предлага да бъде открита процедура по атестиране на следните преподаватели към 

Химическия факултет: 

- Доц. д-р Стоянка Николова Атанасова – катедра „Органична химия“; 

- Гл. ас. д-р Кирила Трифонова Стойнова – катедра „Обща и неорганична химия с 

методика на обучението по химия“. 

15. ФС прие следните решения във връзка с организацията по въвеждане на данни в НАЦИД: 

1) Оторизираният представител на Химическия факултет за въвеждане на необходимите 

данни в НАЦИД да се избира на ротационен принцип от всяка катедра през 4 години; 

2) Освобождава гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова (от катедра Химична технология) от 

ангажимнтите й като оторизиран представител на Химическия факултет за НАЦИД; 

3) Определя химик Сезан Ергюн Феим (от катедра Органична химия) за оторизиран 

представител на Химическия факултет за НАЦИД, през следващите 4 години. 

 


