
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за Държавни изпитни комисии 

за ОКС „бакалавър” 

 

 

І. Специалност “Химия” - редовно и задочно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 24 юли и 19 септември 

2019 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Проф. дхн Васил Делчев 

2. Проф. д-р Илиян Иванов 

3. Доц. д-р Петя Маринова 

4. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

 

ІІ. Специалност “Медицинска химия” - редовно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 22 юли и 17 септември 

2019 год. 

КОМИСИЯ: 

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 

 

ІІІ. Специалност “Компютърна химия” - редовно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 23 юли и 18 септември 

2019 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Доц. д-р Виолета Стефанова 

Членове: 

1. Проф. дхн Пламен Пенчев 

2. Доц. д-р Ваня Лекова 

3. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе 

4. Доц. д-р Нина Димчева 

5. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

6. Доц. д-р Георги Патронов 

7. Доц. д-р Николай Кочев 

 

ІV. Специалност “Химия с маркетинг” - редовно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 23 юли и 18 септември 

2019 год. 



КОМИСИЯ: 

Председател: Доц. д-р Виолета Стефанова 

Членове: 

1. Проф. дхн Пламен Пенчев 

2. Доц. д-р Ваня Лекова 

3. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе  

4. Доц. д-р Нина Димчева 

5. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

6. Доц. д-р Георги Патронов 

7. Доц. д-р Теофана Димитрова 

 

V. Специалност “Анализ и контрол” - редовно обучение 

    Изпит по химия и защита на дипломни работи - 23 юли и 18 септември 

2019 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Доц. д-р Виолета Стефанова 

Членове: 

1. Проф. дхн Пламен Пенчев 

2. Доц. д-р Ваня Лекова 

3. Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе  

4. Доц. д-р Солея Даньо 

5. Доц. д-р Нина Димчева 

6. Доц. д-р Мария Ангелова-Ромова 

7. Доц. д-р Георги Патронов 

 

VІ. Специалност “Химия и физика” и “Биология и химия”- редовно и задочно 

обучение. 

     Изпит по химия и защита на дипломни работи - 24 юли и 19 септември 

2019 год. 

КОМИСИЯ: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова 

Членове: 

1. Проф. дхн Васил Делчев 

2. Доц. д-р Петя Маринова 

3. Доц. д-р Кирил Симитчиев 

4. Доц. д-р Румяна Бакалска 

5. Доц. д-р Георги Патронов 

6. Доц. д-р Йорданка Димова 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за Държавни изпитни комисии 

за ОКС „магистър” 
 

 

I. Специалност „Спектрохимичен анализ” – задочно обучение на 24 юли и 19 

септември 2019 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 

 

II. Специалност „Хранителна химия” – редовно и задочно обучение на 24 юли и  

19 септември 2019 год. 

Председател:  Доц. д-р Веселин Йорданов Кметов 

Членове:    

1. Проф. д-р Гинка Атанасова Антова 

2. Проф. д-р Магдален Димитров Златанов 

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

4. Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова 

 

IV. Специалност „Учител по химия” – редовно обучение на 25 юли и 20 

септември 2019 год. 

Председател:  Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

Членове:   1. Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова 

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

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

4. Мариана Илиева Джонгарова – учител по химия (I ПКС) 



 

Предложение 

за комисия за провеждане на държавен изпит за допълнителна професионална 

квалификация „Учител по химия” на 25. 07. 2019 год. и 20. 09. 2019 год., в 

състав: 

Председател:  Доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова 

Членове:   1. Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова 

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

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

 



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 
 

 Уважаеми г-н Декан, 

Във връзка с извършената промяна на учебния план на специалност „Медицинска химия“ (в 
сила от учебната 2017/2018) – замяна на дисциплината „Клинична Химия“ (4/0/6) с 
дисциплините „Клинични анализи“ (3/0/3) и „Статистика и метрология в химията“ (2/2/0), КС на 
КАХКХ взе решение (11 гласа „за“) да се извърши актуализация на програмата за държавен 
изпит на посочената специалност. Промяната включва отпадане на въпросите от раздела 
„Клинична химия“ и замяната им със следните раздели: 
 
СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ 
 
• Представяне на резултати от измерване – средна стойност, стандартно отклонение, 

относително стандартно отклонение и доверителен интервал. 
• Калибриране на клинично-лабораторните методи – установяване и охарактеризиране на 

калибрационна зависимост – сигнал/концентрация. Регресионни параметри, коефициент 
на корелация и коефициент на детерминираност. Граници на откриване и граници на 
определяне на лабораторни показатели. 

 
КЛИНИЧНИ АНАЛИЗИ 
 
• Осигуряване на качеството на клинично-лабораторните резултати: вътрешно-

лабораторен качествен контрол (контролни карти) и външна оценка на качеството. 
Неопределеност и метрологична проследимост на резултат от изпитване. 

• Стандартни изисквания за получаване и съхранение на биологични проби (кръв и урина). 
Биологична вариация на клинично-лабораторните резултати – дефиниция на референтни 
граници. 

• Аналитични принципи при анализ на кръвни проби - определяне на биохимични субстрати 
и метаболити: глюкоза, общ белтък, липопротеини, общ и директен билирубин, 
небелтъчни азотосъдържащи вещества (урея и креатинин). Определяне на хематологични 
показатели – пълна и диференциална кръвна картина. Изследване на хемостазата – 
протромбиново време и активирано парциално тромбопластиново време. 

 

Допълнителен литературен източник: 
Под редакцията на Nader Rifai, Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics, 6-th 
edition, Elsevier, 2018, ISBN: 978-0-323-35921-4 
 

Моля ФС на ХФ да утвърди направеното предложение за актуализация на програмата за 
държавен изпит на специалност „Медицинска химия“ и промяната да влезе в сила от учебната 
2018-2019 година. 

 
Прилагам препис-извлечение от протокола на КС на КАХКХ. 

 

 

 

21.01.2019 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



Препис-извлечение 
      от заседание на катедра  

”Аналитична химия и КХ” 
      от 18.01.2019 

        
ПРОТОКОЛ №2 

 
На 18.01.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”. 
 Общ състав 11 
 Присъстват 11 
  

Дневен ред: 
1.Индивидуални планове за наука – обсъждане 
2.Учебни въпроси 
3.Текущи въпроси 

 
По точка 2.2 се обсъди предложение за актуализация на 

програмата за държавен изпит на специалност „Медицинска химия” във 
връзка с извършената промяна на учебния план (в сила от учебната 
2017/2018) – замяна на дисциплината „Клинична Химия“ (4/0/6) с 
дисциплините „Клинични анализи“ (3/0/3) и „Статистика и метрология в 
химията“ (2/2/0).  Промяната включва отпадане на въпросите от раздела 
„Клинична химия“ и замяната им със следните раздели: 

 
СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ 

• Представяне на резултати от измерване – средна стойност, стандартно 
отклонение, относително стандартно отклонение и доверителен 
интервал. 

• Калибриране на клинично-лабораторните методи – установяване и 
охарактеризиране на калибрационна зависимост – сигнал/концентрация. 
Регресионни параметри, коефициент на корелация и коефициент на 
детерминираност. Граници на откриване и граници на определяне на 
лабораторни показатели. 
КЛИНИЧНИ АНАЛИЗИ 

• Осигуряване на качеството на клинично-лабораторните резултати: 
вътрешно-лабораторен качествен контрол (контролни карти) и външна 
оценка на качеството. Неопределеност и метрологична проследимост на 
резултат от изпитване. 



• Стандартни изисквания за получаване и съхранение на биологични 
проби (кръв и урина). Биологична вариация на клинично-лабораторните 
резултати – дефиниция на референтни граници. 

• Аналитични принципи при анализ на кръвни проби - определяне на 
биохимични субстрати и метаболити: глюкоза, общ белтък, 
липопротеини, общ и директен билирубин, небелтъчни азотосъдържащи 
вещества (урея и креатинин). Определяне на хематологични показатели 
– пълна и диференциална кръвна картина. Изследване на хемостазата – 
протромбиново време и активирано парциално тромбопластиново време. 
 
Предложението беше обсъдено и след гласуване прието с 11 гласа „за”. 
 
 
21.01.2019       Протоколчик: 
        Петя Балабанова 
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flpucrcreaxa: npo+.A-p [-. Anroea, Aorl. A-p M. Axrenoea-Pouoaa, 4oq.4-p l-.

[larpouoa, rn. ac. A-p X. Ilerxoea, rn. ac- A-p 121. Kocroaa, ac. n. flHeB, xuu. X.

Ch[reoHoea.

Orcucreaxa: Aoq. A-p A. ToHqeB - B HennareH ornycK, rn. ac. A-p O. Texeea - e

nflaTeH oTnycK.

Cueeqaxuero npeMuHa npu cneAHuE AHeBeH peA:

m.1 . Yqe6uu e'bnpocu

Pasrne4au 6eue ernpocbr, cBbp3aH c raKcure ra $opuara xa o6yvexue no

Man4crbpcKr4 nporpaMh ,,Xhr uc u exonoruq" u ,,Xpaxurenxa xuMl4n" .

Cneg o6cu44axe, 6e peuexo Aa ce npeAfloxu ua OarynrerH e cbBer Aa yrBbpAt4

cfleAH Te ceMecrpuanHu raKcu 14 $opua xa o6yvenre:

. Mar crbpcKa nporpaMa "Xpaxurenxa xuuu*"'.

)) peAoBHo o6yuenne no AbpxaBHa nopbqKa - 10 6pos;

) 3aAoLrHo, nnareHo o6yvexue (2 ceuecrupa) - 800 na. Ha ceMecrbp.

. Marucrupcxa nporpaMa,,XuuuR u eKoflortaq":

) saAoqHo, nrareHo o6yvenue (2 cerraecrtpa) - 800 na. Ha ceMecrbp.

llpororonupan, A/
(xuul)K. Curr,reoxoaa)

ITaoeAuacxu Yxusepcurer "IToHcui XunexAapcru"



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

 Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

  

Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра Аналитична химия и компютърна 

химия, проведено на 06.02.2019 г., бяха обсъдени семестриалните такси за 

обучение по Магистърските програми към КАХКХ, които ще бъдат обявени през 

учебната 2019-2020 година. С 10 гласа “за“ бяха одобрени следните семестриални 

такси: 

 

Наименование Форма на обучение 
Семестриална 

такса 

Магистърска програма 

Спектрохимичен анализ задочно (2 семестъра) 850 лв. 

Спектрохимичен анализ  

за неспециалисти 
задочно (4 семестъра) 

1 година - 800 лв. 

2 година - 850 лв. 

Компютърна химия задочно (2 семестъра) 700 лв. 

 

 

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от протокола на катедрения съвет; 

 

 

 

06.02.2019 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 
       от 06.02.2019 
       
     ПРОТОКОЛ № 3 

 
 На 06.02.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”. 
Общ състав 12 
Присъстват 10 
Отсъстват гл.ас.Сл.Цонева – в командировка във връзка с КСК 2019 и 

гл.ас.Е.Върбанова – в отпуск 
 
Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Кадрови въпроси 
3. Текущи въпроси 
 
По точка 1.3 от дневния ред беше обсъдено предложение за таксите на  

магистърските програми за учебната 2019/2020 година. 

- За магистърска програма „Спектрохимичен анализ” (задочно), 
специалисти – 850 лв на семестър. 

-  За магистърска програма „Спектрохимичен анализ” (задочно), 
неспециалисти – 800 лв на семестър за първата година на обучение, 

 850 лв на семестър за втората година на обучение. 

- За магистърска програма „Компютърна химия” (задочно) –  

- 700 лв на семестър 

 
Предложението се гласува и прие с 10 гласа „за” 

 
 

06.02.2019    Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

       



 
До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 
      Тук 

  
 
 

Д О К Л А Д 
от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 
 

  
Уважаеми г-н Декан, 
 
На заседание на Катедрения съвет на катедра Аналитична химия и компютърна 
химия, проведено на 06.02.2019 г., беше разгледано предложение за актуализация 
на програмата за държавен изпит на Магистърска програма „Спектрохимичен 
анализ“. Осъвремененият вариант на програмата за ДИ бе приета с 10 гласа „за“. 
 
Моля ФС на ХФ да утвърди направеното предложение за актуализация на 
програмата за държавен изпит на Магистърска програма „Спектрохимичен анализ“ 
и промяната да влезе в сила от учебната 2018-2019 година. 

 
 
Прилагам: 
1. Препис-извлечение от протокола на КС на КАХКХ. 
2. Актуализирана програма за ДИ на Магистърска програма „Спектрохимичен 

анализ“. 
 
 
 
06.02.2019 г.                                    Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 
       от 06.02.2019 
       
     ПРОТОКОЛ № 3 

 
 На 06.02.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”. 
Общ състав 12 
Присъстват 10 
Отсъстват гл.ас.Сл.Цонева – в командировка във връзка с КСК 2019 и 

гл.ас.Е.Върбанова – в отпуск 
 
Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Кадрови въпроси 
3. Текущи въпроси 
 
По точка 1.2 от дневния ред беше обсъдено предложение за 

актуализация на програмата на държавния изпит за магистърска програма 
„Спектрохимичен анализ”, във връзка с промени в учебния им план. 
Промяната да влезе в сила от учебната 2018/2019 година. 

 
Предложението се гласува и прие с 10 гласа „за” 

 
 

06.02.2019    Протоколчик: 
/П. Балабанова/ 

       



ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

“ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

           Х И М И Ч Е С К И  Ф А К У Л Т Е Т   
 

П Р О Г Р А М А  
ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 

Професионално направление: Химически науки  
Образователно-квалификационна степен: Магистър 

СПЕЦИАЛНОСТ: Спектрохимичен анализ 
 

1. Системи за въвеждане на проби в атомната спектроскопия. Въвеждане на течни проби – 
пулверизация, видове пулверизатори. Въвеждане на газови проби – хидридно генериране. 
Системи за въвеждане на твърди проби –  директно внасяне в източника (DI); искрово 
изпаряване (SS); лазерно изпаряване (LA).  

2. Системи за инжекционно въвеждане на течни проби. Инжектиране в непрекъснат поток 
носител (Flow Injection – FI). Инжектиране в прекъснат поток (ASDI). 

3. Източници на спектрално активна форма в атомната спектрометрия (генератори на сигнал). 
Пламъци и графитови пещи. Статични електрически разряди. Качества и характеристики на 
динамични  плазмени разряди: правотокова капацитивна плазма (DCP); микровълнови плазми 
(CМP, MIP); индуктивно-свързана плазма. Предимства и недостатъци на системи за аксиално и 
радиално наблюдение в индуктивно свързана плазма. Оптични системи в АС – 
монохроматрори, полихроматори, Echelle оптика. Детекторни системи. 

4. Развитие на елементната мас-спектрометрия. Йонизационни източници. Интерфейс и йонна 
оптика. Видове мас-филтри – квадруполен, магнитен и мас-филтри с висока разделителна 
способност (HRSF). Системи за редуциране на спектрални пречения - студена плазма, 
колизионни и динамични реакционни клетки. Детекторни системи.  

5. Основни принципи, предимства и недостатъци на масспектрометрията с индуктивно свързана 
плазма (ICP-MS) и мас-спектрометрия по време на прелитане (ICP –TOFMS). Изотопен анализ и 
оценка на изотопно отношение.  

6. Методи за представяне на химични структури. Таблица на свързаност. Линейни нотации. 2D 
представяне. 3D представяне. Топологични дескриптори и матрици. 

7. Метод на молекулната механика. Силово поле и потенциални функции. Повърхнина на Борн-
Опенхаймер. Конформери и конформации. Методи за минимизация на енергията. 
Конформационен анализ. 

8. Обработка на химични сигнали. Фурие трансформация на сигнал. Региони на представяне. 
Конволюция и деконволюция. Филтриране на сигнали. Изглаждане на сигнали. Методи за 
структурно представяне. 

9. Основи на вибрационната спектроскопия. Трептене на двуатомна молекула в хармонично и 
анхармонично приближение. Трептене на многоатомни молекули: брой и видове трептения. 
Форми на трептенията. 

10. Инфрачервена спектроскопия. Интензитет на ивиците в ИЧ спектри. Фактори, които влияят 
върху интензитета на ивиците в ИЧ спектри. 

11. Фактори, които влияят върху положението на ивиците в ИЧ спектри. Изотопен ефект. 
Вибрационно взаимодействие. Електронни ефекти. Хибридизация и циклично напрежение. 

12. Търсене в библиотеки от ИЧ спектри. Структура на спектралната библиотека. Методи за 
търсене по спектрални криви и методи за търсене по пикови таблици. 

13. Многокомпонентен анализ в УВ-Вид спектроскопия. Линейна многопроменлива регресия. 
Изчисляване на матрицата на чувствителностите и на матрицата на концентрациите. 

14. Комбинирани хроматографски техники. Възможности и ограничения на хроматографски 
системи в комбинация с различни масанализатори – единичен и троен квадрупол, Q-TOF, 
Orbitrap. Разделителна способност по маси.  



15. Организиране на дейността на изпитвателна лаборатория съгласно изискванията на БДС EN 
ISO/IEC 17025:2018. Система за управление на качеството. Акредитиране на изпитвателна 
лаборатория. 

16. Осигуряване на метрологична проследимост при химичните измервания. Организация на 
йерархията на съподчиненост на еталоните към SI система. Начини за доказване на 
проследимостта на резултата в лабораторията. Работа със сертифицирани сравнителни 
материали. 

17. Бюджет на неопределеността на резултатите от химични измервания. Видове неопределеност, 
начини за количествено оценяване и представяне. Диаграма – „рибена кост”. Конструиране на 
моделно уравнение. Оценка на влияещите величини - подобряване на качеството на резултата 
по отношение на представената разширена неопределеност.   

18. Валидиране на аналитична  процедура в изпитвателната лаборатория. Подбор на аналитични 
характеристики на процедурата,  подлежащи на оценка за доказване на твърдението „годен 
за целта”. Методика за пълно и частично валидиране и верифициране. Участие в 
междулабораторни сравнения  и тестове за компетентност - оценка на изпълнението. 
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До Декана на ХФ 

при ПУ ”П. Хилендарски” 

гр. Пловдив 

 

Д О К Л А Д 

 

от доц. д-р Кирил Симитчиев, 

Ръководител на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия при Химически факултет 

 

Уважаеми г-н Декан, 

На 06.02.2019 г.  се проведе катедрен съвет на катедра Аналитична химия и компютърна 

химия, за определяне на темата и научния ръководител на редовен докторант, положил 

успешно докторантския си изпит и изпита по езикова подготовка в редовната януарска сесия 

за прием на редовни докторанти по: 

Област на висше образование : 4. Природни науки, математика и информатика;  

Професионално направление:  4.2. Химически науки,   

докторска програма "Теоретична химия – химична информатика".  

 

Във връзка с това катедреният съвет прие с 10 гласа „за“ следните предложения: 

Гергана Илиева Танчева да бъде зачислена като редовен докторант към Катедра 

Аналитична химия и компютърна химия по научна специалност "Теоретична химия – 

химична информатика" с тема на дисертационния труд:  

„Приложение на методите на химичната информатика при мултикомпонентни 

субстанции и наноматериали”  

 

и научен ръководител: доц. д-р Николай Тодоров Кочев. 

 

Моля, Факултетният съвет на ХФ да утвърди предложените тема и ръководител на 

докторанта.   

 

Прилагам препис извлечение от протокола на КС. 

 

 

06.02.2019   ръководител КАХКХ:…………………………….. 

доц. д-р Кирил Симитчиев 

 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 
       от 06.02.2019 
       
     ПРОТОКОЛ № 3 

 
 На 06.02.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”. 
Общ състав 12 
Присъстват 10 
Отсъстват гл.ас.Сл.Цонева – в командировка във връзка с КСК 2019 и 

гл.ас.Е.Върбанова – в отпуск 
 
Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Кадрови въпроси 
3. Текущи въпроси 
 
По точка 1.1 беше обсъдена темата и научния ръководител на докторант 

Гергана Илиева Танчева. 

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и 
информатика;  

Професионално направление:  4.2. Химически науки,   
Докторска програма "Теоретична химия – химична информатика".  
 

Тема: „Приложение на методите на химичната информатика при 
мултикомпонентни субстанции и наноматериали.” 

Научен ръководител: 

доц. д-р Николай Тодоров Кочев.  

 
Предложението се гласува и прие с 10 гласа „за” 

 
06.02.2019    Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 
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Muaesa Coutpona Corlrpora He ce cspl

flpe4ce4arel Ha r<oMLtcu.f,Ta:

/aoq. a-p B. KveT os/



.{o f-u .{eraaa
Ha XuMr.{ecru $axy:rrer
npu fIY "fl. XuaenAapcxr.r"

AOKnAA

or .qorl. A-p Hlrna ,{[uuena
pbKoBoAr{TeJr KaTeIpa @r.rsurox MI.rq

YsaxaeN.{ r-n ,{erax,

Mo[r aa BHecere BrB @axy:rreruna cbBer 3a o6ct xrane u yrBlpx,{aBaHe

npeAJroxeHr.rero na KC na (areApa tf usuxoxnura-n 3a HafIeH p6(oBoAI,ITen I,I TeMa Ha

,qoKTopcKara arrceprarlu ua Maplrr fenosa fll unuroBa, Korro Ir3abpxa l<oHlq?cruu t43 u't

3a 3arrucJrrBaHe B AoKTopaHTc(a aporpaMa no ([uslrroxultrr, xa(To u vt3ttttra rlo 3arlaaeH

(anr:ruficxu) esux.

3a nayren pGKoBo,quren Ha aorcropaHT(ara 6eure yralpAena aorl. Husa flunavera.
flpegroxenata or He, TeMa Ha aoKropcKara allceprarll,tc: ,,Pa:pa6ornane r1

oxapaxTeprrnpaHe na uo4utluqupaHll enexTpoalIu uarepua,rr.r" 6erue o6ctAena tl flpuera or
clcraBa Ha (areapeHr,r, cbBer t<bu rar @X.

Kru Hacroflrqfi, aoxJra,q rtpxraruu flpem{c-I{3BJreqeulre or lporoKona Ha

KaTeApeHoro 3aceAaHr,re.

29 .01 . 2019 r.

Ilnos.que

P-r. rareapal
/goq. g:



Ilpenltc or 3aceAaHI'Ie

Ha Kar. @ttguxox[N'Iltg

fIPOTOKOI Ns2

[uec,28.01.2019 r. s KareApa @lrguroxlrNrrs ce rpoBeAe Kare4peu

c:bBeT.

flpucrcrrar: AoIr. A-p H. .{lrllueaa, rrpoQ'AxH B' ,{enven, npoS' a-P

V.Vlsaxoy,Aolr. A-p M.Ctoruora, AoIr' A-p .{' Ilerpon, ac' Banuna Kol'rera'

ac. II. Ilerr.r.rapoB, XIIMIIK M. feoprr'reea' XI'IMI4K H' ,,{eluera'

Orctctga: ac. II. Kln'resa - s N{ai'rflHcrso'

Kare4penurr cbBer flporeqe rrpt,t cneAHIu AHeBeH peA:

1 . Yqe6nu Bl[PoclI

2. KaAPosu B6[PocI4

3. Pasnu

flo r.1........'...

IIo t.1 . AoIr. A-p H.,{urvrvera anece s KC ga o6crxAane [peAnoxeHl'Ie 3a

Har{eH pbKoBOAireJr I{ TeMa Ha .uoKTopcKara Arlcepraur]r' na Mapua Feuosa

lluMuuroBa, Korro ll3Abpxa KoHKypcHI'L Ir3IrllT 3a 3aqHcJLBaHe B AoKTopar{TcKa

fiporpaMa uo $rasuxoxtluur' KaKTo I,I I'I3IrI{Ta no 3aIIaAeH (aur'ulrficxu) esur'

3a nayrex pbKoBoAlITen Ha AoKropaurrata 6eue yrBbpAeHa AoII' Huna

.{uuuena. flpe4loxenara or He{ TeMa Ha AoKropcKara Al'Icepraul{':

,,Paspa6orsane ra oxapaKrepl'I3l'IpaHe Ha nao4uQrlunpanl{ eJIeKTpoAHI'I

varepuaau" 6eure o6cr,qena rI flpllera or cbcraBa Ha KareApeHLJI cbBer KbM Kar

ox.

IIo 2.t............

flpotoro:rvur: ,

28.01.2019 r.
( M. feoprueaa)



До Декана на ХФ 

      при ПУ “Паисий Хилендарски” 

      Тук 

  

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Кирил Симитчиев 

Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия” 

 

  

Уважаеми г-н Декан, 

На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична химия и 
компютърна химия”, проведено на 06.02.2019 г., беше обсъдено осигуряването на 
учебните занятия за втори семестър. Във връзка с това бе предложено да се 
привлече хоноруван преподавател за провеждане на Практикум (0/0/60), включен в 
учебния план на  бакалавърска специалност Компютърна Химия (IV-ти курс).  

Катедреният съвет прие (10 гласа „за“) и предлага на Факултетния съвет да 
одобри д-р Нина Желязкова (Идеяконсулт ООД, гр. София) като хоноруван 
преподавател за провеждане на 60 часа практикум (60 часа упражнения) със 
студентите от специалност Компютърна Химия, IV-ти курс. 

 
Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет. 

 

06.02.2019 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 
       от 06.02.2019 
       
     ПРОТОКОЛ № 3 

 
 На 06.02.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”. 
Общ състав 12 
Присъстват 10 
Отсъстват гл.ас.Сл.Цонева – в командировка във връзка с КСК 2019 и 

гл.ас.Е.Върбанова – в отпуск 
 
Дневен ред: 
1. Учебни въпроси 
2. Кадрови въпроси 
3. Текущи въпроси 
 
По точка 2 от дневния ред беше обсъдено предложение да се назначи 

като хоноруван преподавател д-р Нина Желязкова (Идеяконсулт ООД, 
гр. София) за водене на 60 часа Практикум (хорариум 0/0/60) за специалност 
„Компютърна химия”, ІV курс. 

 
Предложението се гласува и прие с 10 гласа „за” 

 
06.02.2019    Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 
       



До Факултетния съвет 

на Химическия факултет 

 

 

ДОКЛАД 

от доц. д-р Веселин Кметов 

Декан на Химическия факултет 

 

 

Уважаеми членове на Факултетния съвет, 

 

В изпълнение на изискванията на чл. 4 , ал. 13 от ЗРАСРБ, изменен от 05.05.2018 год., а 

именно:  

„Рецензиите и становищата, резюметата на рецензираните публикации и авторефератите 

се публикуват на публичен достъп на интернет страницата на висшето училище или научната 

организация на български език и на един от езиците, които традиционно се ползват в 

съответната научна област.“ 

следва да посочим чужд език за нуждите на процедурите, обявявани в Химическия факултет. 

Предлагам да се ползва английски език. 

 

 

13 февруари 2019 год.       Декан: 

(доц. д-р В. Кметов) 




