
РЕШЕНИЯ 
на Факултетния съвет на Химически факултет 

от 2007 година 
 

На 23 януари 2007 година ( Протокол № 89 ) 

 

1. ФС избра Петя Василева Рачева за редовен докторант по научна специалност 01.05.02 

Неорганична химия със срок на обучение 3 години. 

2. ФС прие промяна в дисертационната тема на Кирил Костов Симитчиев, редовен 

докторант по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия, като от: 

“Разработване на методи за разделяне и концентриране при анализ на следови елементи с 

плазмена спектрометрия в обекти от околната среда” 

темата се променя на: 

“Разделяне и концентриране на родий, паладий и платина посредством екстракция при 

температура на коагулация и анализ чрез плазмена спектрометрия” 

3. ФС прие да бъдат осигурени средства на гл. ас. Антоанета Анастасова Ангелачева, 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Обща и неорганична химия с 

методика на обучението по химия” за разходите във връзка със защитата на 

дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен “доктор”. 

4. ФС реши всички успешно представили се в Националната олимпиада и Националните 

състезания по Химия през 2007 година могат да участват с оценките си в класирането за 

специалностите в Химическия факултет. 

5. ФС прие през 2007 година да бъде организиран 60-часов кандидатстудентски курс по 

химия с такса 150 лв. 

6. ФС прие предложението на катедра Аналитична химия за обявяване на конкурс за доцент 

по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия (Инструментални методи за анализ) 

със срок 3 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. 

7. ФС прие предложението на катедра Аналитична химия за обявяване на конкурс за 

асистент по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия със срок 2 месеца от датата 

на обявяване в Държавен вестник. 

8. ФС прие предложенията на катедрите за хонорувани преподаватели за втория семестър 

на учебната 2006/2007 година: 

• проф. дмн Тодорка Здравкова Цветкова – 90 часа упражнения по дисциплината 

«Клинична химия» в магистърска програма «Медицинска химия» - държавна поръчка; 



• доц. д-р Радка Горанова Пелова – 330 часа упражнения по дисциплината «Обща и 

неорганична химия»; 

• доц. д-р Палмира Илер Възвъзова – 150 часа упражнения по дисциплината 

«Високомолекулни съединения»; 

• д-р Живка Димитрова Панчева – допълнително 30 часа упражнения по дисциплината 

«Обща и неорганична химия»; 

• д-р Стефка Георгиева Костова – допълнително 30 часа упражнения по дисциплината 

«Обща и неорганична химия»; 

• д-р Никола Колев Николов – 300 часа упражнения по дисциплината «Аналитична 

химия»; 

• д-р Зорка Стаматова Димитрова – допълнително 200 часа упражнения по 

дисциплината «Инструментални методи за анализ»; 

• спец. хим. Мария Костадинова Панова – 60 часа упражнения по дисциплината 

«Клинична химия» в магистърска програма «Медицинска химия» - държавна поръчка. 

9. ФС прие комисия по атестиране на преподавателите в Химически факултет в състав: 

Председател:  доц. д-р Елена Димитрова Гергова 

Членове:  доц. д-р Стоянка Георгиева Христоскова 

   доц. д-р Магдален Димитров Златанов 

   гл. ас. д-р Илиян Иванов Иванов 

   гл. ас. д-р Христина Георгиева Малакова 

10. ФС прие комисия по оценка на проектите в Химически факултет към поделение Научна 

и приложна дейност в състав: 

Председател: доц. д-р Магдален Димитров Златанов 

Членове:  доц. д-р Георги Пенев Василев 

   доц. д-р Огнян Кузманов Аргиров 

11. ФС прие принципно решение за оптимизиране на учебния процес чрез водене в общ 

поток на лекциите по дисциплини с еднакъв или близък хорариум в катедри, където това 

е необходимо. 

12. ФС обсъди и подкрепи предложението на катедра Аналитична химия за въвеждане на 

плащане от студентите при отработване на пропуснато упражнение (по тяхна вина), което 

да бъде отработено в рамките на семестъра.  

ФС обсъди и въвеждане на такса за явяване на семестриален изпит след ликвидация. 

ФС оторизира Декана на Химическия факултет да внесе за обсъждане в Ректорски съвет 

горните предложения. 

 



На 20 февруари 2007 година ( Протокол № 90 ) 

 

1. ФС прие отчет за дейността на Огнян Петков Пукалов, редовен докторант по научна 

специалност 01.05.04 Аналитична химия през втората година от докторантурата. 

2. ФС прие отчет за дейността на Иванка Димитрова Вълчанова, задочен докторант по 

научна специалност 02.10.01 Технология на неорганичните вещества през първата година 

от докторантурата. 

3. ФС прие отчет за дейността на Кирил Костов Симитчиев, редовен докторант по научна 

специалност 01.05.04 Аналитична химия през четвъртата година от докторантурата. 

4. Поради изтичане срока на обучение на редовния докторант Кирил Костов Симитчиев по 

научна специалност 01.05.04 Аналитична химия ФС реши да бъде отписан с право на 

защита, считано от 01. 03. 2007 година. 

5. ФС прие отчет за дейността на Пламен Ангелов Ангелов, докторант на самостоятелна 

подготовка по научна специалност 01.05.03 Органична химия през третата година от 

докторантурата. 

6. ФС прие промяна в дисертационната тема на Пламен Ангелов Ангелов, докторант на 

самостоятелна подготовка по научна специалност 01.05.03 Органична химия, като от: 

“Изследвания върху вторични β-енаминони и приложението им в синтеза на N-

хетероциклени съединения” 

темата се променя на: 

“Изследвания върху вторични β-енаминони и приложението им в синтеза на 

изохинолинови съединения” 

7. ФС реши Пламен Ангелов Ангелов, докторант на самостоятелна подготовка по научна 

специалност 01.05.03 Органична химия, да бъде отписан с право на защита, считано от 

14. 01. 2007 год. 

8. ФС утвърди тема и научен ръководител на дисертационната работа на редовния 

докторант Петя Василева Рачева по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия, 

както следва: 

- Тема на дисертационната работа: “Изследване на тройни и мултикомпонентни 

комплекси на металите от пета група на периодичната система с участие на 

тетразолови соли”. 

- Научен ръководител: доц. д-р Атанас Димитров 

9. ФС одобри предложенията на катедрите за прием на докторанти за учебната 2007/2008 

година, както следва: 

 



Форма на обучение № Шифър Научна специалност 

редовна задочна 

1. 01.05.03 Органична химия 2  

2. 01.05.02 Неорганична химия 1  

10. ФС прие график за атестиране на преподаватели в Химическия факултет, както следва: 

- доц. д-р Драга Цонкова Атанасова  ІІІ група  (юли 2007) 

- доц. д-р Боян Симеонов Боянов   ІІІ група  (юли 2007) 

- доц. д-р Стефан Димитров Стаматов  ІІІ група  (юли 2007) 

- гл. ас. д-р Гинка Атанасова Антова  ІІ група  (юни 2007) 

- гл. ас. д-р Кирил Блажев Гавазов  ІІ група  (юни 2007) 

- гл. ас. д-р Николай Тодоров Кочев  ІІ група  (юни 2007) 

- гл. ас. д-р Ваня Димитрова Лекова  ІІ група  (юни 2007) 

- гл. ас. д-р Веселин Йорданов Кметов  ІІ група  (юни 2007) 

- гл. ас. д-р Стела Миронова Статкова  ІІ група  (юни 2007) 

- гл. ас. Румяна Иванова Бакалска   І група  (май 2007) 

- гл. ас. Георги Иванов Патронов   І група  (май 2007) 

- гл. ас. Йорданка Петрова Стефанова  І група  (май 2007) 

- гл. ас. Антоанета Анастасова Ангелачева І група  (май 2007) 

- ст. ас. Пламен Ангелов Ангелов   І група  (май 2007) 

11. ФС прие предложението на катедра Химична технология за втория семестър на учебната 

2006/07 година да бъде хоноруван д-р Данчо Тончев Тончев за дисциплините 

«Високомолекулни съединения» и «Химическа промишленост в България» с общ 

хорариум 100 часа, приравнени към упражнения. 

12. ФС реши за студентите от Химически факултет срока за отстраняване по чл. 159 ал. 1 т. в 

от Правилника за устройството и дейността на Пловдивски университет да бъде две 

години след семестриално завършване. 

На 27 февруари 2007 година ( Протокол № 90А ) – делови порядък 

1. Във връзка с предстоящите избори за нови СНС към ВАК Факултетния съвет утвърди 
следните кандидатури: 
• Доц. дхн Георги Пенев Василев – за СНС по Неорганична и аналитична химия; 
• Доц. д-р Огнян Кузманов Аргиров – за СНС по Органична химия и органична 

технология; 
• Доц. д-р Елена Георгиева Хорозова – за СНС по Физикохимия 
• Доц. д-р Боян Симеонов Боянов – за СНС по Неорганични технологии и металургия; 



• Доц. д-р Елена Димитрова Гергова – за СНС по Педагогика. 
 

На 20 март 2007 година ( Протокол № 91 ) 

 

1. ФС прие положителната оценка, дадена от катедра Аналитична химия, за изпълнението 

на индивидуалния план на Огнян Петков Пукалов, редовен докторант по научна 

специалност 01.05.04 Аналитична химия през втората година от докторантурата. 

2. ФС прие положителната оценка, дадена от катедра Химична технология, за изпълнението 

на индивидуалния план на Иванка Димитрова Вълчанова, задочен докторант по научна 

специалност 02.10.01 Технология на неорганичните вещества през първата година от 

докторантурата. 

3. ФС прие положителната оценка, дадена от катедра Аналитична химия, за изпълнението 

на индивидуалния план на Кирил Костов Симитчиев, редовен докторант по научна 

специалност 01.05.04 Аналитична химия през четвъртата година от докторантурата. 

4. ФС прие положителната оценка, дадена от катедра Органична химия, за изпълнението на 

индивидуалния план на Пламен Ангелов Ангелов, докторант на самостоятелна 

подготовка по научна специалност 01.05.03 Органична химия през третата година от 

докторантурата. 

5. ФС утвърди индивидуален план за работа на редовния докторант Петя Василева Рачева, 

зачислен по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия към катедра “Обща и 

неорганична химия с методика на обучението по химия”. Тема на дисертационната 

работа: “Изследване на тройни и мултикомпонентни комплекси на металите от пета група 

на периодичната система с участие на тетразолови соли”. Научен ръководител: доц. д-р 

Атанас Димитров. 

6. ФС прие от бюджета на факултета да бъдат осигурени средства на гл. ас. Румяна Иванова 

Бакалска, докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Органична химия” за 

разходите във връзка със защитата на дисертационния труд за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор”. 

7. ФС реши студентите, които са се обучавали по пет годишен учебен план за получаване 

на образователно-квалификационна степен “Магистър” от специалностите “Биология и 

химия” и “Химия и физика”, да се явяват на Държавен изпит по химия върху програмата 

за образователно-квалификационна степен “Бакалавър”. 

8. ФС прие квалификационна характеристика и учебен план за магистърска програма 

«Радиохимия и радиоекология» - редовно обучение (2 семестъра) и семестриална такса за 

обучение в размер на 500 лв. 



9. ФС прие конспект за провеждане на конкурсен изпит за обявения конкурс за асистент по 

научна специалност 01.05.04 Аналитична химия (приложен към протокола). 

10. ФС прие предложението на катедра Аналитична химия за втория семестър на учебната 

2006/07 година да бъде хонорувана доц. д-р Анка Стоева Димитрова за дисциплината 

«Аналитична химия» с общ хорариум 300 часа, приравнени към упражнения. 

11. ФС прие към списъка с избираеми дисциплини за специалност Химия – редовно 

обучение за VІІІ семестър (група Б) да се добави дисциплината «Нови материали за 

нелинейна оптика, електрооптика и фоторефрактивни материали», която ще се води на 

английски език. 

 
На 17 април 2007 година ( Протокол № 92 ) 

 

1. ФС прие предложението на катедра «Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия» за обявяване на конкурс за професор по научна специалност 

01.05.02 Неорганична химия (Обща и неорганична химия) със срок 3 месеца от датата на 

обявяване в Държавен вестник. 

2. ФС предлага за учебната 2007/2008 година да бъде утвърден следния прием и такси за 

обучение на студенти в специалностите на Химическия факултет: 

Специалност Прием 
държавна 
поръчка 

семестриална
такса 

Допълнителен 
прием 

семестриална
такса 

Химия – редовно обучение 20 150 лв. 5 600 лв. 

Химия – задочно обучение 20 75 лв. 5 300 лв. 

Компютърна химия 30 120 лв. 6 600 лв. 

Химия и физика 20 150 лв. 5 400 лв. 

3. ФС прие в списъка с избираеми дисциплини за специалност Компютърна химия за VІІІ 

семестър да отпадне дисциплината «Компютърни методи в полимерната химия» и на 

нейно място да се предлага за избор от студентите дисциплината «Промишлен органичен 

синтез» със същия хорариум 2 / 0 / 2. 

4. ФС прие за втори семестър на учебната 2006/2007 година да бъдат хонорувани следните 

преподаватели: 

- Яна Цветанова Петрова – допълнително 100 часа упражнения по дисциплината 

Английски език; 

- Стефан Тодоров Джукелов – 100 часа упражнения по дисциплината Бази данни и 

основи на програмирането. 



5. ФС утвърди разпределение на бюджета между катедрите в Химически факултет 

съгласно приложение 1. 

 

На 22 май 2007 година ( Протокол № 93 ) 

 

1. ФС прие актуализираните семестриални такси за магистърските програми към 

Химически факултет за учебната 2007/2008 година, както следва: 

Магистърска програма Форма на обучение Семестриална такса 
Медицинска химия редовно (3 семестъра) 

задочно (3 семестъра) 
550 лв. 
400 лв. 

Органична химия редовно (2 семестъра) 
задочно (2 семестъра) 

550 лв. 
400 лв. 

Спектрохимия редовно (2 семестъра) 
задочно (3 семестъра) 

800 лв. 
550 лв. 

Приложна физикохимия редовно (2 семестъра) 
задочно (3 семестъра) 

450 лв. 
300 лв. 

Химия и екология редовно (2 семестъра) 
задочно (3 семестъра) 

500 лв. 
300 лв. 

Хранителна химия редовно (2 семестъра) 500 лв. 
Радиохимия и радиоекология редовно (2 семестъра) 500 лв. 
Учител по химия задочно (3 семестъра) 270 лв. 
2. ФС прие следните промени в учебния план на магистърската програма “Органична 

химия”, които да влязат в сила от учебната 2007/2008 година: 

- дисциплината “Химия на природните съединения” се променя на “Химия на 

хетероциклените съединения”, като се запазва същия хорариум (3 / 0 / 2), кредити и 

форма на контрол; 

- дисциплината “Химия на хетероциклените съединения” с хорариум 2 / 0 / 0 отпада от 

списъка с предлаганите за избор от студентите избираеми дисциплини за ІІ семестър. 

3. ФС прие програма за изпита по специалността на редовния докторант Петя Василева 

Рачева, зачислена по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия. 

4. ФС прие от бюджета на факултета да бъдат осигурени средства на гл. ас. Йорданка 

Петрова Стефанова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Обща и 

неорганична химия с методика на обучението по химия” за разходите във връзка със 

защитата на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен 

“доктор” (подвързване, отпечатване на автореферат и обява). 

5. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна, научна и административна дейност на гл. ас. Георги Иванов Патронов, със 



следната препоръка - в тригодишния срок за атестиране гл. ас. Патронов да приключи 

работата си по дисертационния труд. 

6. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна, научна и административна дейност на гл. ас. Румяна Иванова Бакалска. 

7. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна, научна и административна дейност на гл. ас. Йорданка Петрова Стефанова, със 

следната препоръка - да защити дисертационния си труд. 

8. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна, научна и административна дейност на гл. ас. Антоанета Анастасова Ангелачева. 

9. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна, научна и административна дейност на ст. ас. Пламен Ангелов Ангелов, със 

следната препоръка - да защити дисертационния си труд и предложение да бъде повишен 

в длъжност главен асистент. 

10. След проведено тайно гласуване ФС избра Огнян Петков Пукалов за редовен асистент по 

научна специалност 01.05.04 Аналитична химия. 

11. Поради спечелен конкурс за асистент по Аналитична химия ФС одобри редовната 

докторантура на Огнян Петков Пукалов да бъде трансформирана в задочна докторантура. 

12. ФС прие за учебната 2007/2008 година да бъдат хонорувани като асистенти: 

1) Димитър Янков Димитров – 300 часа упражнения по дисциплината Физикохимия; 

2) Димитър Георгиев Божилов (студент) – 250 часа упражнения по дисциплината 

Физикохимия; 

3) Мая Петрова Братанова (студент) – 250 часа упражнения по дисциплината 

Физикохимия. 

13. ФС одобри решението на катедра Органична химия доц. д-р Огнян Кузманов Аргиров да 

бъде временно изпълняващ длъжността ръководител катедра през периода на отсъствието 

на проф. дхн Цонко Митев Колев, поради заминаване в чужбина. 

14. ФС одобри молбата на студентите от ІV курс специалност “Химия” за явяване на изпит 

по “Екологична химия” през месец юни, за сметка на поправителната сесия през месец 

септември 2007 година. 

На 28 май 2007 година в делови порядък ( Протокол № 93А ) 

1. ФС реши във връзка с обявения конкурс за доцент по научна специалност 01.05.04 

Аналитична химия (Инструментални методи за анализ) да бъдат предложени на СНС по 

Неорганична и аналитична химия следните рецензенти: 

1) Чл. кор. проф. дхн Димитър Любомиров Цалев – СУ “Св. Климент Охридски”; 

2) Ст. н. с. І ст. дхн Елисавета Христова Иванова – ИОНХ на БАН; 



3) Доц. дхн Соня Харутюн Арпаджян-Ганева – СУ “Св. Климент Охридски”; 

4) Ст. н. с. ІІ ст. д-р Иван Петров Хавезов – ИОНХ на БАН. 

 

На 10 юли 2007 година ( Протокол № 94 ) 

 

1. ФС прие предложенията на катедрите за учебници и учебни помагала, които да бъдат 

включени в издателския план на ПУ “П. Хилендарски” за 2007 година, както следва: 
Заглавие Автор(и) Дисциплина Тираж 

Неорганична химия Ат. Димитров и колектив Обща и неорганична 

химия 

200 бр. 

Методика и техника на учебния 

химичен експеримент ІІ част 

Й. Стефанова и А. 

Ангелачева 

Методика на обучението 

по химия 

100 бр. 

Помагало по аналитична химия Хр. Малакова Аналитична химия 200 бр. 

Дидактични материали по химия 

за предмета “Човекът и 

природата” 5 - 6 клас 

Й. Димова и колектив Методика на обучението 

по химия 

200 бр. 

2. ФС избра проф. дхн Добри Лазаров Лазаров за рецензент на “Ръководство за решаване на 

задачи по неорганична химия” с автори В. Лекова, К. Гавазов и А. Димитров. ФС одобри 

рецензентски хонорар в размер на 170 лв. 

3. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна, научна и административна дейност на гл. ас. д-р Веселин Йорданов Кметов. 

4. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна и научна дейност на гл. ас. д-р Николай Тодоров Кочев. 

5. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна и научна дейност на гл. ас. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе. 

6. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна и научна дейност на гл. ас. д-р Кирил Блажев Гавазов. 

7. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна и научна дейност на гл. ас. д-р Ваня Димитрова Лекова. 

8. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна и научна дейност на гл. ас. д-р Гинка Атанасова Антова. 

9. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна, научна и административна дейност на доц. д-р Драга Атанасова Цонкова със 

следната препоръка – да активизира научната си дейност. 

10. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна, научна и административна дейност на доц. д-р Боян Симеонов Боянов. 



11. ФС прие положителната оценка на Комисията по атестация към Химически факултет за 

учебна, научна и административна дейност на доц. д-р Стефан Димитров Стаматов. 

12. ФС прие предложението на катедра «Органична химия» за обявяване на конкурс за 

доцент по научна специалност 01.05.03 Органична химия (Химия на хетероциклените 

съединения) със срок 3 месеца от датата на обявяване в Държавен вестник. 

13. ФС прие предложението на катедра «Аналитична химия» за обявяване на два конкурса за 

асистенти по научна специалност 01.05.04 Аналитична химия със срок 2 месеца от датата 

на обявяване в Държавен вестник. 

14. ФС прие предложението на катедра «Химична технология» за хонорувани 

преподаватели, участващи в обучението на студентите по магистърска програма 

«Хранителна химия» - държавна поръчка, за учебната 2006/2007 година: 

- ст. н. с. І ст. дхн Божидар Петков Чорбанов – 12 часа упражнения по дисциплината 

«Химия на хранителните добавки и контаминанти»; 

- доц. д-р Величка Петрова Несторова – 50 часа упражнения по дисциплината «Хранене и 

хигиена на хранителните продукти». 

15. ФС прие предложенията на катедрите за хонорувани преподаватели, за учебната 

2007/2008 година: 

- доц. д-р Радка Горанова Пелова – 200 часа упражнения по дисциплината «Обща и 

неорганична химия»; 

- д-р Стефка Георгиева Костова – 200 часа упражнения по дисциплината «Обща и 

неорганична химия»; 

- д-р Живка Димитрова Панчева – 200 часа упражнения по дисциплината «Обща и 

неорганична химия»; 

- д-р Иванка Димитрова Тринговска – 300 часа упражнения по дисциплината 

«Физикохимия»; 

- Николина Петкова Милчева – 300 часа упражнения по дисциплината «Физикохимия». 

 

На 26 септември 2007 година ( Протокол № 95 ) 

 

1. ФС прие предложенията на катедрите за хонорувани преподаватели, за учебната 

2007/2008 година, както следва: 

- доц. д-р Радка Горанова Пелова – 30 часа упражнения по дисциплината 

«Бионеорганична химия» за магистърска програма «Медицинска химия» - държавна 

поръчка; 



- гл. ас. д-р Зорка Димитрова Костова – 300 часа упражнения по дисциплините 

«Инструментални методи за анализ» и «Приложна аналитична химия»; 

- д-р Кристина Илчева Лилова – 150 часа упражнения по дисциплината «Обща и 

неорганична химия»; 

- Яна Цветанова Петрова – 350 часа упражнения по Английски език; 

- Станимир Петров Манолов (студент) – 200 часа упражнения по дисциплината 

«Органична химия»; 

- Шерфея Хюсеинова Топова (студент) – 200 часа упражнения по дисциплината 

«Органична химия». 

2. ФС реши във връзка с обявения конкурс за професор по научна специалност 01.05.02 

Неорганична химия (Обща и неорганична химия) да бъдат предложени на СНС следните 

рецензенти: 

1) проф. дхн Костадин Петров Петров – ИОНХ на БАН (научна специалност 01.05.02); 

2) проф. дхн Иван Георгиев Митов – ИК на БАН (научна специалност 01.05.16); 

3) чл. кор. проф. дхн Димитър Георгиев Клисурски – ИОНХ на БАН (научна 

специалност 01.05.02); 

4) проф. дхн Георги Петров Високов – пенсионер (научна специалност 01.05.02); 

5) проф. дхн Тодор Михайлов Пеев – ЮЗУ – Благоевград (научна специалност 

01.05.05); 

6) ст. н. с. д-р Светлана Борисова Янева – ИМТМ на БАН (научна специалност 

01.05.02). 

 

На 24 октомври 2007 година ( Протокол № 96 ) 

 

1. ФС прие индивидуален план за работа на задочния докторант Огнян Петков Пукалов към 

катедра Аналитична химия. 

2. След проведено тайно гласуване ФС прие предложението на катедра «Органична химия»  

ст. ас. Пламен Ангелов Ангелов да бъде повишен в длъжност «главен асистент». 

3. ФС прие предложенията на катедрите за хонорувани преподаватели, за учебната 

2007/2008 година, както следва: 

- доц. д-р Радка Горанова Пелова – допълнително 100 часа упражнения по дисциплината 

«Обща и неорганична химия»; 

- Веселин Петров Баев – 100 часа упражнения по дисциплината «Биоинформатика»; 

- Георги Цветанов Иванов (студент) – 100 часа упражнения по дисциплината «Алгоритми 

и обектно ориентирано програмиране». 



4. ФС утвърди структурата на Общото събрание на факултета, което ще се проведе на 5 

декември 2007 година, както следва: 

- академичен състав – 70,5 % (43 бр.) 

- служители – 13,1 % (8 бр.) 

- студенти и докторанти – 16,4 % (10 бр.) 

5. Във връзка с обявените конкурси за ръководители на катедри в Химическия факултет ФС 

избра комисия за проверка на документите на кандидатите в състав: 

Председател: доц. д-р Костадин Кънчев 

Членове:  доц. д-р Елена Гергова 

   доц. д-р Магдален Златанов 

6. ФС прие предложението на деканското ръководство гл. ас. д-р Виолета Стефанова да 

бъде факултетен Еразъм координатор на мястото на доц. д-р Мария Стоянова. 

7. ФС подкрепя предложението за разкриване на нова специалност Химия и физика във 

Филиала на ПУ «П. Хилендарски» гр. Кърджали. 

8. ФС подкрепя кандидатурата на ст. н. с. І ст. дхн инж. Лъчезар Ангелов Петров за участие 

в конкурса за избор на член кореспонденти на БАН в направление химически науки. 

9. ФС подкрепя кандидатурата на чл. кор. проф. дхн Димитър Георгиев Клисурски за 

участие в конкурса за избор на академици на БАН в направление химически науки. 

 

На 28 ноември 2007 година ( Протокол № 97 ) 

 

1. След проведено тайно гласуване ФС утвърди избора на катедра «Обща и неорганична 

химия с методика на обучението по химия» за ръководител катедра - доц. д-р Атанас 

Николов Димитров. 

2. След проведено тайно гласуване ФС утвърди избора на катедра «Физикохимия» за 

ръководител катедра - доц. д-р Стоянка Георгиева Христоскова. 

3. След проведено тайно гласуване ФС утвърди избора на катедра «Химична технология» 

за ръководител катедра - доц. д-р Магдален Димитров Златанов. 

4. ФС прие ръководителите на катедри да бъдат назначени от 1 декември 2007 година за 

срок от 4 години. 

5. След проведено тайно гласуване ФС прие предложението на катедра «Обща и 

неорганична химия с методика на обучението по химия» ас. Петя Емилова Маринова да 

бъде повишена в длъжност «старши асистент». 

6. ФС прие предложението на катедра “Обща и неорганична химия с методика на 

обучението по химия” за зачисляване в докторантура на самостоятелна подготовка на ас. 



Петя Емилова Маринова по научна специалност 01.05.02 Неорганична химия. Научен 

ръководител проф. дхн Марияна Йонова Митева. Тема “Синтез и структура на нови 

метални комплекси на серия от циклоалканспиро-5-(2,4-дитиохидантоини”. 

7. ФС прие програма за изпита по специалността на задочния докторант Иванка Димитрова 

Вълчанова, зачислена по научна специалност 02.10.01 Технология на неорганичните 

вещества към катедра Химична технология. 

8. ФС прие предложенията на катедра «Химична технология» за хонорувани преподаватели 

към магистърска програма «Хранителна химия» - държавна поръчка за учебната 

2007/2008 година, както следва: 

- ст. н. с. І ст. дхн Божидар Петков Чорбанов – 20 часа упражнения по дисциплината 

«Химия на хранителните добавки и контаминанти», като възнаграждението да бъде в 

размер на 5,25 лв./ упражнение; 

- доц. д-р Величка Петрова Несторова – 135 часа упражнения по дисциплината «Хранене 

и хигиена на хранителните продукти» , като възнаграждението да бъде в размер на 5,25 

лв./ упражнение. 

 


