
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Във връзка с организиране на кандидатстудентската кампания през 2021 година 

предлагаме: 

1) През 2021 година да бъде обявен прием за ОКС „бакалавър“ в следните 

специалности: 

 

4.2 Химически науки 

Стари           Нови 

- Медицинска химия     35 бр.  45 

- Химичен анализ и контрол на качеството  20 бр.  22 

- Компютърна химия     10 бр.  10 

- Химия с маркетинг     10 бр.  10 

- Химия – редовно обучение    10 бр.  15 

- Химия – задочно обучение    12 бр.  15 

Общо:       97  107 

1.3. Педагогика на обучението по ... 

- Химия и английски език    15 бр.  15 

 

Общо за 2-те направления:                        112 бр. 122 бр. 

 

2) Да се проведе състезание по химия с тест – на 6 февруари 2021 г. и 10 април 2021 г., 

а при наличие на желаещи в други населени места и изнесено провеждане на 

състезанието. 

- с оценките от проведените състезания, кандидат-студентите могат да участват в 

класирането за специалностите в Химическия факултет; 

 

Предложение за Комисия за проверка и оценка на кандидат-студентите: проф. Г. 

Антова, гл. ас. д-р Й. Стефанова, гл. ас. д-р А. Ангелачева 

 

3) Балообразуването по специалности да е, както следва: 

 Химия (Р, З) 

 Компютърна химия (Р) 

 Медицинска химия (Р) 

 Химия с маркетинг (Р) 

 Химичен анализ и 

контрол на качеството 

(Р) 

4xИ+2xО 

И: КСИ (Химия или Математика, или Биология, 

или Английски език, или Български език, или 

Тест със събеседване по физика) или 

ДЗИ (Химия и опазване на околната среда 

или Физика и астрономия, или Математика, 

или Биология и здравно образование, или 

Английски език, или Български език и 

литература), или 

ОС (Химия) 

О: Химия и опазване на околната среда 

 Химия и английски 

език (Р) 

3xИ1+3хИ2 

или 

3xИ1+3О1 

И1: КСИ (Химия или Математика, или 

Биология, или Английски език, или 

Български език, или Тест със събеседване по 

физика) или 

ДЗИ (Химия и опазване на околната среда 

или Физика и астрономия, или Математика, 



или Биология и здравно образование, или 

Английски език, или Български език и 

литература), или 

ОС (Химия) 

И2: КСИ по Английски език или 

ДЗИ по Английски език 

О1: Английски език 

КСИ – кандидатстудентски изпит; ДЗИ – Държавен зрелостен изпит; Р – редовно 

обучение; З – задочно обучение И– изпит; О – оценки от дипломата за средно 

образование; ОС – олимпиада или състезание 
 

4) С оценките от националната олимпиада и националните състезания по химия през 

2021 година, желаещите могат да участват в класирането за специалностите в 

Химическия факултет; 

 

5) С оценка от Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация по 

професиите „химик – технолог”, „лаборант” и „еколог” през 2021 година, желаещите 

могат да участват в класирането за специалностите в Химическия факултет. 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
от Химическия факултет 

за прием на докторанти през учебната 2021/2022 година 
 

 

Катедра 

№ 

по 

ред 
Шифър 

Област на висше образование, 

професионално направление, 

докторска програма 

Образователна и 

научна 

степен  “доктор” 

Редовно Задочно 

 ІV. 4. Природни науки, математика и 

информатика 

  

  4.2. Химически науки   

ОНХМОХ   Неорганична химия 1  

АХКХ   Аналитична химия 1  

ОХ   Органична химия 3  

ФХ   Теоретична химия (Квантова 

химия) 

1  

ХТ   Технология на неорганичните 

вещества 

1  

ХТ   Технология на животинските и 

растителните мазнини,сапуните, 

етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните 

препарати 

1  

ОБЩО: 8  

 

 

 

 

15 декември 2020 год.    Декан на ХФ: 

гр. Пловдив        (доц. д-р В. Кметов) 



[o ,{ou. a-p Becemu Kveron

.{exan na Xlrulr.recrur @arcynrer

upu fIY ,,fI. Xu.neu4apcru"

flnosALIs

AOKJIAA
or Aorl. a-p Barr Jlerosa

PrronoAurer Kareapa

O6qa E HeopraHuqHa xIrMI,L c MeroAlrKa na o6yvenuero rlo xItMI'L

Ynaxaerr.ru AorI. Kueron,

Mon.r ga nnecere sre @C na X@ upe4;roxeHl{ero Ha Kare,qpeHl'L cr,Ber 3a o6snsnane na

e.qxa peAoBHa AoKropauTypa 3a yge6san2021/2022 r. a:

o6:rac'r na grlcure o6pasonauue 4. flplrpo,qulr HayKa, MareMaruxa u uulfoplra'rura

npotfecuona:rno HanpaBJleHrre 4.2. Xuulruecru uayxr'r

aorropcKa flporpaua Heopranuvua xIlMI,Ir.

Ilpunocretue:

flpenr.rc or npotoxor N193/26.11.2020 r.

26.11.2020 r.

rp. flnorgur

C vsaxeHr.re:

/aoq. BaHs Jlerosa/

Plrogoaurel Kareapa

O6rqa u HeopraHI,IqHa xuMx, c MeroAlr(a na o6yuenueto [o XI'IMI'L



flpenuc usrreveuue

or 3aceAaHl,re Ha Kareapa OHXMOX

a 26.11.2020 r.

llporoxorr ,\t 193

Ha 26.11.2020 r. ce npoBeAe HenpHcEcrBeHo 3aceaaHue, B eJIeKrpoHHa cpeaa, Ha KareapeHHJI

crBer Ha Kareapa ,,O6ua u ueopraHlqHa xI'IMn c uero,4lrra na o6yqeH[ero no xrlM]tl".

Clcrag sa KareapeHlr.fl claer 7: aou A-p BaHa Jlexoaa, .qor1. 4-p flerr MapnHosa, rn. ac' '{-p I4opaaxxa

creQanona, m. ac. g-p Arrroanera Axrelaueaa, m. ac. g-p falr ToHqeBa, ur. ac. 4-p Kr,rpula Cro Hoea,

ac. A-p flaBer ,HeB

AHeBeH peA: flpuell ua gorropanru la y're6nara 2021/2022 r.

flpe,4roxexr.rero e eaHo Mtcro 3a aoKropaHT, peaoana Qopr'ra na o6yueHne, no aolcropcKa

nporpaMa HeOpranr.runa xHurar; o6lacr Ha BI,Icme o6pa3oBaHxe 4. flpupO1ul'r HayKI-I, MareMaTHKa fi

HHQOprr,raT}fta, npor[ecuoualHo Hanpaeleruae 4.2.Xuuxvecru uayrn

flpe4.noxennero e ruracyBaHo I'I rlpuero eallHo,4yllrHo.

26.1\.2020 r.

ILnosar,rs

flporoxorvur: 4
/MHneHa CnaBoBa/



Ao AeKaHa Ha XO

npr nY "nancr Xrnex4apcxr"

TyK

AOHNAA
or Aotl. A-p KApAn Crunlsres

Ptxoeo4rrea Ha (areApa " Aaanntn l+a xuMt4+ n xor.anorupHa xrmrn,,

YBaxaeMh r-H AeKaH,

Ha 3aceAaHre Ha KareApeHhnr cbBer Ha KareApa .,Aaanutut,.ta xvwul A KoMnprbpHa
xttturn", npoeeAeHo noA Qoprvrara Ha rxrepuer-6a3h paHa xou$epexrHa Bp.b3Ka Ha
O2.L2,2O2O r., 6axa o6cu4eHra npeAnoxeHt,tfl orHocHo 3aFBKara 3a npheM Ha peAoBHh
AOKTOpaHT!4, AbpXaBHa nopbqxa, no aKpeAhrhpaHr4Te HayqHh cneqharHocrh sue Qaxynrera sa
aKaAeMr4'{ Hara 2027-2O22 r.

HareApeHIsr cbBer npxe c eAhHoAyulHo c.brnac]ie (11 rnaca ,,sa,,) cneAnoro
npeAnoxeHhe 3a npheM Ha AoKropaHT a npo$ecrouanxo HanpaBneHxe 4,2 xhMx,{ecKh HayKh:

- Aor{TopcKa nporpaMa no AHanhrhqHa xn,./.ug - ! Mflcro 3a peAoBeH AoKTopaHT;

Monfl, OC Ha XO Aa o4o6pr npe4noxeHara no3hqh, 3a AoKropaHT no AHa,nhrr4qHa
XAMAq.

nprnaraM n pen hc-h3B,neqeH he or nporoxona Ha KC Ha

O3.L2.2020 r. PrKoBoAxren KAXKX:

Aoq. A-p

KAXHX.

w
Hupra Crnnrrvtea



Ilpenuc-usrreqeHr,re or 3ace.qaHr.re

Ha KareApa "Asaruruqsa xuMr,u u KX"

or 02.12.2020

IIPOTOKOn J\e 15

Ha 02.12.2020 ce nporege 3aceAaHr,re Ha KareApeHr.r, cbBer lra Kare,qpa

Auaru:ru.rHa xytMufl u KoMlror6pHa xvMvtu, [poBeAeHo uoA Soprr,rara Ha rrHTepHer-

6azupana xon$epenrua Bpb3Ka.

.{nereu peg:

L Yqe6nz Bbrpocr

2. Texyrqr.r Bbrpocu

O6ut clcraa 12

llpucrctrar 11, orcrcrra E.Brp6anoaa - s Nlafiquucrso

flo toqxa 7.4 6sxa o6crgeuu [peAJroxeHr.r, orHocHo 3zurBxara 3a npr{eM Ha

peAoBHI{ AoKTOpaHrr,r, ABpxaBHa flopbrrKa, IIo aKpeAr,rTr.rpaHr.rTe Ha] {Hr,r

clreqfi rHocrr.r rrn Saxynre:ra 3a aKaAeMr.rirsara 2021-2022 r.

KaregpeHnrr c6Ber AaBa cJre.qHoro npeAJroxeHr.Ie 3a [prreM Ha AoKTopaHT B

npoQecuonanHo HalpaBJreHue 4.2 Xuuu,tecKr4 Hayrr.r:

.{orr:opcxa nporpaMa uo AHaa}rT u.{ Ha xLrMLrs. - I nrrcro 3a peAoBeH AoKTopaHT.

flpegnoxenraero 6e o6cbAexo n fipuero c 1I rraca,,3a"

07.t2.2020

llpororo,ruux;

l-[1. Ba.rra6ap.or,a/



'rl;;l33Ji1ilJil8,
OO Xunnuqecku Oakyn memy,..rapAceH"Nez4,mnno*u'-4000 :i;#:Jl.B:ii':#-*'

Karegpa O P f A H L{ tI HA X I4 M 14 fl

Ao
AOrI. A-P BECEJII4H KMETOB
AEKAH
HA XI,IMIIqECruI OAKYJITET
rly "nAI,ICI{fi xu.nBuAlpACKLI"
nJIOBAT{B

AO KJIAA

or npoQ. A-p Hrnnn Hnanon

p6KoBoAr4TeJr KareApa OpraHlruna xuuur

Ornocno: 3iurBra 3a Mecra 3a npl,leM Ha loKropaHTr{ 3a yve6Hara 2021-2022 rot.

yBAXAEMHAOTI. KMETOB,

Brn rpmra c qn. 6. (l) or IIPAC Ha fIV u perneHue na KC na KareApa ,,Opranuuna

xuuus" (nporoxon Ns323/10.12.2020 r.) uom Aa BHecere 3a pa3urexAaHe nrs Oarylretru.r

cbBer Ha Xr4lau'{ecxa Qaryarer npeAnoxeHr,re ga o6rsrsaHe na 3 (rpu) Mecra 3a peaoBHr.r

AoKropaHrr{ oa yue6uara 2021-2022 r. no o6racr Ha Br{cre o6pa:onaHue 4. flpupo.qHu Hayrr.r,

MareMaruKa u uuSopuaruxa, npo(fecuoHturHo HanpaB ter,ue 4.2 Xurr,rruecxu nayrll,

AorffopaHTcKa lporpaMa,,OpraHuvHa xuwux".

flpnaoxenue : nperuc-r43BJreqeHr{e or rrporoKon Ns323 / | 0. 12.2020 r.

C ynaxenue,

lPoo. kP LtJfitAH I,IBAHOB
P'axoeodumen xamedpa Opzauuvna xutttu



До Г-н Декана 

на Химически факултет 

при ПУ “П. Хилендарски” 

 

Д О К Л А Д 

 

от доц. д-р Нина Димчева 

ръководител катедра Физикохимия 

 

    Уважаеми г-н  Декан, 
 

На заседание на катедрения съвет на кат. Физикохимия (онлайн) от 

09.12.2020 г. беше обсъдено предложение за прием на докторанти за 2021/2022 

академична година. Заявения прием по научни специалности е както следва:  

 докторантска програма по „Физикохимия: - 0 ; 

 докторантска програма по „Теоретична химия“, модул „Квантова 

химия“ – 1. 
 

Прилагам препис-извлечение от протокола на заседанието на КС. 
 

 

 

 

10.12. 2018 г.                                                     С уважение: 

Пловдив                                                                          /доц. д-р Н. Димчева / 
 



До Декана 

на Химически факултет 

при ПУ „П. Хилендарски“ 

Тук 

 

 

 

Д О К Л А Д 

от доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова, 

Ръководител катедра „Химична технология“ 

 

  Господин Декан,  

 Във връзка с обяваването на конкурси за прием на докторанти за 2021 г., 

Катедреният съвет предлага към катедрата да бъдат обявени: 

• Редовна докторантура по докторска програма: Технология на неорганичните 

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

информатика; Професионално направление: 4.2. Химически науки – 1 бр.;  

• Редовна докторантура по докторска програма: Технология на животинските 

и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-

козметичните препарати; Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика; Професионално направление: 4.2. Химически науки – 

1 бр. 

Прилагам препис от протокола на катедрения съвет. 

 

 

14.12.2020 г.        Ръководител кат. ХТ: 

                 (доц. д-р М. Ангелова-Ромова) 

 

 

 

 

 

 



Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” 

Катедра “Химична технология” 

ПРОТОКОЛ №  137 

от катедрено съвещание 

Препис 

Днес 09.12.2020 год. се състоя съвещание на кат. Химична технология, в 

електронна среда на  https://meet.uni-plovdiv.net/KXT 

Присъстваха: проф. д-р Г. Антова, доц. д-р М. Ангелова-Ромова,  доц. д-р Г. 

Патронов, гл. ас. д-р Ж. Петкова, гл. ас. д-р О. Тенева и гл. ас. д-р И. Костова. 

Отсъстваха: доц. д-р Ст. Атанасова – в неплатен отпуск. 

Съвещанието премина при следния дневен ред: 

т.1. Учебни въпроси 

Във връзка с обяваването на конкурси за прием на докторанти за 2021 г., 

катедрата предлага да бъдат обявени: 

• Редовна докторантура по докторска програма: Технология на 

неорганичните вещества; Област на висше образование: 4. Природни науки, 

математика и информатика; Професионално направление: 4.2. Химически науки 

– 1 бр.;  

• Редовна докторантура по докторска програма: Технология на 

животинските и растителни мазнини, сапуните, етеричните масла и 

парфюмерийно-козметичните препарати; Област на висше образование: 4. 

Природни науки, математика и информатика; Професионално направление: 4.2. 

Химически науки – 1 бр. 

 

 Протоколирал: 

             (хим. Ж. Симеонова) 



!o fleraxa xa XO

npu flY "llancni Xunex4apcxr,r"

Tyr

AOKNAA
or Aor.l. A-p Kupun Cuumrvuea

Ptxoeo4uren Ha KareApa "AHanr4T[.{Ha xvMVtA u KoMnprbpHa xuMt4s"

Yeaxaeruru r-n .Qerax,

Ha sace4anue na Karegpeuuq cbBer Ha KareApa "AHanhru.lxa xuuts v KoMnprrpHa
xuuvl", npoBeAeHo nog $oprraara xa uxrepxer-6a3 paHa xor.rSepexrxa Bpb3xa Ha

02.12.2020 r., 6e o6cu4eHo c 11 rnaca ,,sa" 6e o4o6pexa rvron6a or 3aAo'.leH

AoKropaHr Baxn tTlopgauoaa Mapxoea sa euso6xoegBaHe Ha o6yvexuero ir no !11
Axanuruqsa xuMr4e, cqr4raHo or 01 .01.2021 r. lorropanrypara Ha Bann Mapxoea 6e
npeKbcHara 3a nepr4oAa 01.01 .2020 - 31 12.2020 r. no ceMeiHt4 npuLtr4H14.

Mons OC ua XO 4a yrBr,pAri peuJeHuero xa KC na IGXKX, orHocHo eueo6HoeceaHe
na o6yvexrero Ha 3aAoqeH AoKTopaHT Baxn Maproea.

flpunarau:
1. flpen nc-raefleqeH e or nporoKon Ha KareApeH[e cbBer;
2. Mon6a or AoKropaHr Bann Maproaa.

03 12.2020 r. Prxoaoguren KAXKX:

/Aoq. A-p Knprn Cuuurvuee/



flpenrc-usueqeHr.re or 3aceAaHr4e

Ha KareApa "Asarr:ruqua xuvus u KX"

or 02.12.2020

nPoToKon J\b 15

Ha 02.12.2020 ce npooege 3aceAaulre Ha KareApeur{, cbBer Ha r(areApa

Auanr.t:rluua xvMvr* Lt KoMlrorbpHa xvtMLrs.., [poBeAeHo no4 Qoprraara Ha riHTepHer-

6asr.rpana xouSepeuura Bp63Ka.

,{uenen pe4:

1. Yqe6Hr.r Bbnpocrr

2. Teryuru Btnpocrr

O6u crcran 12

Ilpucrcrrat 1 1, orcrcrna E, Brp6axona - s Nlafi.rt,tucreo

flo ro.{ra 1.1 6e o6ctAesa uol6ara Ha peAoBeH AoKropaHr Baux ?iop4auoea

Mapxoaa 3a Bb3o6HoBrBaHe Ha o6yueullero no .UI Ananr.rrr4vHa xr,rMr.rr, cqr,rraHo or

01.01.2021r. Hefinara AoKropaHrypa 6erue npexrcuara 3a neprioAa 01.01.2020 -
31.12.2020 r. no ceruefinu trpurruHu.

flpe4loNexr.rero 6e o6crAexo u npnero c 1 1 uaca ,,sa"

07.t2.2020

flporoxorvr.rx &\U
/T1. Eana6hnosa./'



AO PEKTOPA
HA NJIOBAI4BCKI,I' YHI.IBEPCI4TET

"il Aktcvit xultEH.qAPCKI4"
[POO. PYMEH MNAAEHOB

MOJI EA

or BaHfl hopAauosa Mapxona,3aAoqeH AoroopaHr no AoKropcKa nporpaua AHaluruvua
xIrMHt c reMa Ha Ar4cepraqr{oHHn, TpyA: I43nHTBaHe Ha 6uopa3rpaArlMu ornaArr1u.

aApec: rp. Aceuoarpa4, y,rr. [Iefinono, Ne l0
rer.: 0899924003, e-mail: vzapryanova@uni-plovdiv.net

TOCTIOAI,TH PEKTOP,

Mo,r.r 4a B'b3craHoB, pa6orara no 3aAoqHara MH AoKTopaHTypa or 01.01.2021 r., ropaar,r

I,r3T[qaHe Ha HcKaHoro or MeH npeKbcBaHe 3a nepuoA or eAHa roAr.rHa IIo ceuefiHu npuqlrHx.

!na27 .11.2020 r.
rp. fInoBAr.rB

C vgaxesue:



[o leraxa na XcD

npra f1Y "naucuir Xunex4aPcxu"

Tyx

EO KIIAA
or AoLl. 4-P KuPrn CtaMur..]hea

PuroeoAr4ren Ha KareApa "AHanuruvxa xAMnA u KoMntoTbpHa xuMHn"

YeaxaeMta r-x .QeraH,

Ha saceAaHue na Kare4penut cbBer Ha KareApa "AHan tu'{xa xuune v KoMnrcTbpHa

xr4Mr4n", npoBeAeHo no4 $opurara xa uurepner-6a3t paHa roxQepexrxa Bpb3Ka Ha

02.12.2020 r., 6e o6ctAeHo u c I 1 rnaca ,,aa" 6e o4o6pexa uon6a or peAoBeH

AoKropaHT Mapran Bacuneaa Openreaa ea atoo6xoessaHe Ha o6yvenuero tl no,4l-l

Axanuruqna xuMt4e, crt raH o ot 01 .01 .2021 r. fiorropaxrypara Ha Mapran Opexxeaa 6e

npeKbcHara 3a nepr4oAa 01.O1.2020 - 31.12.2020 r. no ceue xut nphq HI4.

Monc OC na XO 4a yrBbpAr4 petueH ero ua KC xa KAXKX, orHocHo eugo6HosqsaHe

na o6yvexuero Ha peAoBeH Aot$opaHT Mapun Opexxeaa.

[lpunarau:
1. flpenurc-usaneqeHue or nporoKon Ha Kare,qpeHun cbBer;
2. Mon6a or AoKropaHr Mapur Opexresa.

03 12.2020 r. Puxoeoguren KAXKX:

/aoq. A-p



Ilpenrac-usrneqeHue or 3aceAaHLIe

Ha I(areApa "AuarutuqHa xI,IMI'lf, u KX"

or 02.12.2020

IIPOTOKOII.I\e 15

Ha 02.12.2020 ce npone4e 3aceAaHlre Ha KareApeHlu cbBer Ha Kare.qpa

AnalurUqna xvtv1us yt KoMnIOT6pHa y'.r1Mqtfl., [poBeAeHO uo4 $Oprr.rata Ha I'IHTepHeT-

lazupaua xou$epenrua BpG3Ka.

.(neneu pe4:

l. Yqe6sr.r Bbrpocll

2. Texyuttt Btrpocll

O6ru crcran 12

flpucrc:rnar 1 1, orclcrra E.Btp6anona - B MaftqI'IHcrBo

llo roqra 1 .2 6e o6claeua uol6ara Ha peAoBeH .qoKropaHT Mapux Bacuresa

(Dpeurena sa Bb3o6HoBqBaHe ua o6yveuraero no AfI Analrzruqna xugvts., cqI4TaHo oT

0l.Ol.202lr. HefiHara AoKropaHTypa 6eure upextcHara 3a reprloAa 01.01.2020 -
31.12.2020 r. tro ceMefiHl4 rpr,ttII'IHI'I.

flpeAroxenuero 6e o6crAeno u flpfiero c I1 rnaca,,sa"

07.12.2020

Ilporoxoruux:

^i_N\



,4O PEKTOPA

HA NNOBAI4BCKI4' YHI4BEPCI4TET

"ilAltcr4i4.XI4JIEHAAPCKI4"

MOJI BA

or Mapu, Bacurega OPenxena,

AoKTopaHT KbM KareApa ,,Analuruvua xvMrlfl' u KoMnlorbpHa xt4Ml4fl" ,

Xrarunqecrn $arYnret

TOCTIOAI4H PEKTOP,

Mors sa pa3peruelrl4e Aa flpoAbnxa o6yvenrlero cI{ Karo peAoBeH AoKTopaHT'

@arynrer : Xurrauqecru

KaT egpa: Anarutuqsa xutnavlg vt KoM[IorbpHa xrtMll

[ara ua 3arlrcBaHe B AoKropaurypa: 0 I .03'20 I 7 r'
3anoseA i\b P33-671 or 76.02.2017 r.

O6nacT Ha Brlclle o6paeonarute: ,,4.Ilpzpogutl HayKI4, MareMarvtKa u

uu$oprrrarlrxa"

flpo<[ecuonanHo HanpaBJIeH ue;,,4.2. XuN{Ia'{ecx[ HayKr4"

,(oxropcra flpolpaMa:,,AHarIamvna xuuvrfl"

Teua na Ar.IcepraulrogHLrfl. "rpyx,,Oruacrue na nu6paquonnu u ffvIP c[e(Tpl{ Ha

opraHlrrrHr.r cre4l.{Heuu.r", yrBbpAeHa or @C c llporoxol J\b 186 ot 31.01.2017 r.

Hayruu pbKoBoAl,Irenn: upo$. A.n. Ilnalren Hrlroros llenqes I'I AoIr. A-p Mapuu

Heiros Mapunon

Morq, Aa Bre3e B curla or 01.01.2021 r.

.(ara: 30.11.2020 r.
rp. fllor4un

C ynaxeur.Ie :...........................
/1t4. @peuxena/



                                  ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
 

гр. Пловдив, .ул. “Цар Асен”, №  24, кат. Физикохимия  
  
 

До Г-н Декана   
на Химическия факултет 
при ПУ “П. Хилендарски” 

  

 
 
 
 

 

от доц. д-р Нина Димитрова Димчева, ръкододител катедра ФХ  

и проф. дхн Васил Борисов Делчев, кат. Физикохимия 

 

Господин  Декан,  
Поради тежки повреди в захранването, получени по време на строително-

ремонтните дейности на ХФ, с решение на ФС беше бракуван страрият рентгенов апарат 
TUR M 62, чийто ремонт беше нецелесъобразен поради продължителния му 
експлоатационен период, трудност при намиране на резервни части и др. 

Към настоящия момент е налице възможност да получим друг рентгенов апарат (втора 
употреба), който ще бъде дарен на ПУ по волята на  КАОЛИН ЕАД – гр. Сеново. Този 
дифрактометър е значително по-нов от TUR M 62 и има дълъг бъдещ експлоатационен 
период. Той е марка Siemens D500. Рентгеновият дифрактометър ще бъде дарен с медна 
рентгенова тръба, която също е с дълъг експлоатационен период. Разходите, които се 
налага да направим от наша страна са по транспортирането на апарата от гр. Сеново и 
заплащане на хонорар на проф. В. Кръстев за монтаж и пуск на апарата в бившето 
помещение на Лабораторията по рентгеноструктурен анализ (ЛРСА) към кат. 
Физикохимия. Проф. Кръстев е може би единственият техник на такава апаратура в 
България, който поддържа рентгеновите дифрактометри на голям брой лаборатории.  

Апаратът е от по-ново поколение и разполага с всички системи за защита на 
персонала от йонизиращи лъчения. Рентгеновият гониометър е поместен в специална 
камера, която е изолирана с оловни листове и стъкла, непозволяващи „изтичане” на 
йонизираща радиация. Това е голямо предимство при кандидатстване пред АЯР за 
повторно разкриване на ЛРСА.  

Разкриването на Лабораторията по рентгеноструктурен анализ към ПУ е уникален 
шанс за нас, тъй като подобна апаратура липсва в цяла Южна България. Няколко от 
съществуващите апарати, които обслужват рентгено-структурните изследвания за научни 
цели  в България, са разположени на територията на БАН- гр. София.  

 



Бившата ЛРСА извършваше изследвания на кристални образци, които са в помощ 
на научната работа на колеги от ХФ, а именно: от кат. Физикохимия, кат. Химична 
технология, кат. Аналитична химия, кат. Обща и неорганична химия с МОХ. Реализирани 
бяха няколко стопански договори по външни поръчки, в това число от БИОВЕТ АД и др. 
Тази дейност беше прекъсната със закриването на ЛРСА и бракуването на стария 
рентгенов дифрактометър. Новият апарат, който ще бъде дарен безвъзмездно на ПУ и в 
частност на ХФ, ще възобнови тези изследвания и дори има възможности за разширяване 
на спектъра на изследвания с колеги от други катедри на ПУ и не само.  

Перспективи за развитие на ЛРСА се виждат в няколко посоки: 

1. Учебна дейност 

Рентгеновият дифрактометър ще бъде полезен и за учебната работа, тъй като в 
лабораторните упражнения по физикохимия е заложен практикум по снемане, разчитане и 
индексиране на прахови рентгонови дифрактограми. При наличие на надежден ретгенов 
дифрактометър във Факултета е възможно увеличаване броя на лабораторните 
упражнения, които са свързани с рентгенова дифракция, а защо не и разработване на 
нова избираема дисциплина, която е свързана с този род анализ. 

2. Сътрудничество с други катедри и факултети (напр. , секция НХТ - ХФ, групата 
по нови материали от ФТФ) 

3. Извършване на експертни анализи. 

Надяваме се на подкрепа от ФС за реализиране на ЛРСА с апарата, който се 
дарява безвъзмездно от КАОЛИН ЕАД. В предвид на контрола на този тип апаратура 
предстои процедура по кандидатстване за ново разкриване на ЛРСА пред органите на 
АЯР, служба КОС на МВР и РЗИ - Пловдив, но с разбирането и подкрепата на всички 
колеги от ФС това може да се случи в нормални срокове.   

 

 

09.12. 2020 г. 
 
гр. Пловдив                                             С уважение: 
                                                                                       (доц. д-р Н. Димчева) 
 
                                    
                                                                                      (проф. дхн В. Делчев) 
 



Препис – извлечение 

от Оn-line заседание 

на кат. Физикохимия 

Днес, 09.12.2020 г. в катедра Физикохимия се проведе on-line 

катедрен съвет, в който взеха участие всички 7 членове на катедрения 

съвет на кат. ФХ.  

Катедреният съвет се проведе при следният дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Текущи въпроси 

3. Разни 

По 1.т. .......................................... 

По 2.т. беше разгледан доклад до Г-н Декана на Химическия факултет 

от доц. д-р Нина Димчева, ръководител катедра Физикохимия и проф. Васил 

Делчев относно дарение на употребяван рентгенов апарат от фирма 

КАОЛИН ЕАД - гр. Сеново. Всички 7 членове на кат. ФХ с право на глас 

гласуваха „за“ приемане на дарения апарат, като перспективите за 

използването на дарената апаратура се очертават в следните направления: 

-  Учебна дейност: 

Рентгеновият дифрактометър ще бъде полезен и за учебната работа, тъй 

като в  лабораторните упражнения по физикохимия е заложен практикум по 

снемане, разчитане и индексиране на прахови рентгонови дифрактограми. 

При наличие на надежден ретгенов дифрактометър във Факултета е 

възможно увеличаване броя на лабораторните упражнения, които са 

свързани с рентгенова дифракция, а също и разработване на нова 

избираема дисциплина, която е свързана с този род анализ. 

-  Сътрудничество с други катедри и факултети (напр. , секция НХТ - 

ХФ, групата по нови материали от ФТФ) 

-  Извършване на експертни анализи. 



По т.3...............................................................................................................  

 

09.12.2020 г..    Протоколчик: 

( М. Георгиева) 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

ОТ АНКЕТИРАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ (АНКЕТНА КАРТА №7) 

В ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

за учебната 2019/20 год. 

 

Анкетна карта №7 е част от пакета новоприети анкетни карти. Това проучване е 

проведено през м. ноември 2020 година сред преподаватели в Химическия факултет. 

Анкетата е попълнена от 27 преподаватели, т.е % анкетирани от общия брой 

преподаватели (41) е 65,85%. 

Участието в анкетата според академичната длъжност на преподавателите е както 

следва: 

Академична длъжност 
Анкетирани 

преподаватели 

% от общия брой 

анкетирани 

Асистент 3 11,1 

Главен асистент 11 40,8 

Доцент 10 37,0 

Професор 2 7,4 

без отговор 1 3,7 

Общ брой анкетирани преподаватели 27 100,0 

 

Всички преподаватели са на основен трудов договор.  

Анкетираните преподаватели дават следните оценки на студентите, на които 

преподават: 

Според 51,9 % от анкетираните преподаватели почти всички (над 75%) студенти 

посещават редовно учебните занятия, 40,7% са посочили „повече от половината  (50-

75%)“ и само 7,4% - по-малко от половината (25-50%). Високият процент на отговора 

почти всички (над 75%) се дължи на факта, че практическите занятия (лабораторни 

упражнения и семинари) са задължително присъствени. 

На въпроса „Изпълняват ли поставените им задачи за самостоятелна работа, 

отново най-висок е процентът на отговора „почти всички (над 75%)“ – 51,9%, следван 

от „повече от половината  (50-75%) – 29,6%.  

Според 51,9% от преподавателите по-малко от половината (25-50%) студенти 

навлизат в научни дискусии, критично осмислят и приемат различни гледни точки. Но 

тук тревожен е фактът, че според 25,9% от преподавателите почти никои (под 25%) не 

взема участие в научни дискусии по време на лекции и упражнения.  

Повече от половината (50-75%) студенти участват активно в упражненията 

според 48,1% от преподавателите, а според 40,7% - почти всички (над 75%) активно се 

включват в упражненията. 



 

 

Голяма част от анкетираните преподаватели (51,9%) смятат, че „повече от 

половината (50-75%)“ студенти, проявяват интерес към изучаваните проблеми, но не е 

малък и процентът на отговорилите (33,3%) приети по-малко от половината (25-50%).  

Според преподавателите по-малко от половината (25-50%) студенти предпочитат да 

работят самостоятелно (48,1%), а според 14,8% почти никой (под 25%).  

 51,9 % от колегите са посочили, че повече от половината (50-75%) студенти 

могат да работят в екип. 

 

 

Според 37% от преподавателите смятат, че повече от половината студенти ползват само 

записките от лекциите, а според 40, 7% почти всички студенти ползват предимно 
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Отговори на въпроса

Според Вас, каква част от студентите, на които преподавате:
Ползват само записките от 
лекциите си

Ползват предимно препоръчваните 
учебници и научни пособия

Търсят самостоятелно научна 
литература



препоръчаните учебници и научни пособия. Доста голям процент преподаватели 

(81,4%) са посочили, че по-малко от половината (48,1%) и почти никои (33,3%) не 

търси самостоятелно научна литература. 

 

 

Всички преподаватели в своята си работа се стремят да запознаят студентите с 

основните теории и понятия в препованата дисциплина (100%, съответно с отговор „да“ 

– 74,1% и „по-скоро да“ – 25,9%); да предоставят възможност да изразят становища и 

да поставят въпроси – 96,3% (с отговор „да“ – 81,5% и „по-скоро да“ – 14,8%) и да 

споделят своята лична гледна точка и резултатите от неговите научни изследвания – 

92,6% (с отговор „да“ – 51,9% и „по-скоро да“ – 40,7%). 

 

В по-голяма степен преподавателите (88,9%) са напълно удовлетворени и по-скоро 

удовлетворени от организирането на научни конференции, и в по-малка степен (74,0%) 

от организирането на работни семинари. Близо 60% са напълно удовлетворени от 

организирането на научни конференции, тъй като в този период Химическият факултет 

организира Конференции по химия, които се утвърдиха като значими национални 

химични форуми - това са проведените през 2018 и 2016 г. в Парк – хотел Санкт 

Петербург, гр. Пловдив 11-та и 10-та Научна конференция по химия с международно 

участие (11th и 10th Chemistry Conference). 
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Отговори на въпроса

В работата си Вие се стремите:

Да запознаете студентите с основни теории и понятия в преподаваната дисциплина

Да споделите Вашата лична гледна точка и резултатите от Вашите научни изследвания

Да им предоставите възможност да изразяват становища и поставят въпроси



 

 

 

 

От фигурата се вижда, че напълно удовлетворени от Интернет достъпа на 

работното място са 55,6%, докато от достъпа на актуална литература 59,3% са по-скоро 

удовлетворени. По отношение на баланса между учебна натовареност и време за 

научни изследвания се отчита еднакъв процент между по-скоро удовлетворени (44,4%) 
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Отговори

В каква степен сте удовлетворен/а от организираните във Факултета 
форми на академичен живот:

Работни семинари

Научни конференции
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В каква степен сте удовлетворени от: 

напълно удовлетворен по-скоро удовлетворен

по-скоро неудовлетворен напълно неудовлетворен



и по-скоро неудовлетворени (44,4%). Но и при трите въпроса процентът на напълно 

неудовлетворени е 7,4%. Трудно е съвместяването на учебна и научна дейност, но 

въпреки това през 2019 г. професионално направление Химически науки получи най-

висока комплексна оценка за качество (9,48) сред оценените 28 професионални 

направления, по които се провежда обучение в Пловдивския Университет. За 

постиженията си колегиумът на Химическия факултет бе отличен с ПОЧЕТЕН ЗНАК И 

ДИПЛОМ „За особен принос в развитието и утвърждаването на химическото 

образование и на Пловдивския университет, като научна и образователна 

институция“. Преподавателите в ХФ за своята научна продукция получават високо 

признание сред академичния състав на ПУ и извън него. Оценките за ПУ относно 

разпознаваема в международен план научна продукция, показват най-голям дял на 

Химическите науки. На фиг. 1 е представено разпределението по научни области на 

реферираните в SCOPUS статии с афилиация към ПУ „Паисий Хилендарски“ 

(справката е към декември 2020 г.). От данните се вижда, че научната област 

„Chemistry“ е близо 14% от общата публикационна активност на ПУ, а 

преподавателският състав на ХФ е едва 6.6 % от общия академичен състав на 

Пловдивския университет. 

 

Фигура.1 Разпределение по научни 
области на реферираните в SCOPUS 
статии с афилиация към ПУ „Паисий 
Хилендарски“  
(към декември 2020 г.).  

Легенда: 

 

В Other се включват и: 

Chemical ingineering:119 publications 

 

Преподавателите от Химическия факултет оценяват условията в Пловдивския 

университет за научното им развитие като добри (66,7%) и като много добри (18,5%), 

но около 15 % смятат, че условията са лоши и много лоши. 



 

Преподавателите са оценили като много добро административното обслужване 

във факултета (74,1%), компютърните зали (70,4%) и учебните зали и помещения 

(55,6%). Еднакъв процент (33,3%) са оценили административното обслужване в 

Университета като добро и задоволително. Мнението на 77,7% от преподавателите е 

много добро и добро за работата на Университетската библиотека. Голяма част от 

преподавателите (55,6%), смятат, че графикът на занятията е добър, а според 22,2% е 

задоволителен и слаб. 

 

В заключение може да се каже, че голяма част от преподавателите (66,7%) дават 

много добра оценка за организацията на учебния процес в Химическия факултет, а 

според 51,9% условията за работа в Университета са добри. 
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