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ОБЩО СЪБРАНИЕ 

НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

27 май 2022 година 

 

1. РЕШЕНИЕ: 

Общото събрание прие отчета на деканското ръководство за периода ноември 2019 – май 

2022 година. 

 

2. РЕШЕНИЕ: 

Общото събрание прие Визия за развитие на Химическия факултет през периода 2022 – 

2032 година и Стратегия за развитие на професионални направления 4.2. Химически науки и 

1.3 Педагогика на обучението по химия. 

 

3. РЕШЕНИЕ: 

Общото събрание на Химическия факултет определи структурата на Факултетния съвет, 

както следва: 

Общ състав – 26 

Хабилитирани преподаватели – 20 (77%) 

Нехабилитирани преподаватели – 4 (15%) 

Студенти и докторанти – 2 (1 студент и 1 докторант) (8%) 

 

4. РЕШЕНИЕ: 

След проведено тайно гласуване Общото събрание избра доц. д-р Антоанета Анастасова 

Ангелачева и доц. д-р Йорданка Петрова Стефанова за членове на  Факултетния съвет на 

Химическия факултет от квотата на хабилитираните преподаватели. 

 

5. РЕШЕНИЕ: 

След проведено тайно гласуване Общото събрание избра Лилия Стоянова Стоянова за 

представител на докторантите във Факултетния съвет на Химическия факултет. 

 

6. РЕШЕНИЕ: 

Общото събрание на Химическия факултет избра следните представители от квотата на 

нехабилитираните преподаватели в Общото събрание на Университета: 

1. гл. ас. д-р Павел Руменов Янев 

2. гл. ас. д-р Атанас Танов Терзийски 

3. гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева 

4. гл. ас. д-р Слава Христова Цонева 

5. гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов 

6. гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов 

7. гл. ас. д-р Йордан Иванов Стремски 
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8. гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова 

9. гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова 

10. ас. д-р Христиана Николаева Кръстева 

11. ас. Лидия Иванова Кайнарова 

 

7. РЕШЕНИЕ: 

Във връзка с решения на Академичния съвет от 28.03.2022 г. (Протокол №28, т. 8) и 

18.04.2022 г. (Протокол №29, т. 2), Общото събрание реши Химическият факултет да се 

откаже от изплащане на възнаграждение за наднормени часове през учебната 2021/2022 

година и да не променя учебните планове на специалностите в смисъла на условието от т. 2 

на Протокол №29 на Академичния съвет. 

 

8. РЕШЕНИЕ: 

Общото събрание реши да бъдат закупени и изградени вентилационни шкафове за 

нуждите на катедрите в Химическия факултет. 


