
Предложения от деканския съвет 

 

1. Комисия по атестиране на преподавателите в Химически факултет за периода 2020 – 2021 година, в 

състав: 

Председател:  доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов 

Членове:  доц. д-р Петя Емилова Маринова 

   доц. д-р Николай Тодоров Кочев 

   доц. д-р Димитър Николаев Петров 

   доц. д-р Георги Иванов Патронов 

 

2. Комисия по атестиране на непреподавателския състав в Химически факултет, в състав: 

Председател:  Декана на факултета 

Членове:  Ръководителите на катедри 

 

3. Комисия по качеството в Химически факултет, в състав: 

Председател: проф. д-р Гинка Антова 

Членове:  доц. д-р Виолета Стефанова 

   доц. д-р Румяна Бакалска 

   доц. д-р Нина Димчева 

   гл. ас. д-р Кирила Стойнова 

   Петя Балабанова 

   Катя Станчева 

   Камелия Салачкова – студент, спец. «Химия» 

 

4. Комисия по етиката в Химическия факултет, в състав: 

Председател:  доц. д-р Ваня Лекова 

Членове:  гл. ас. д-р Жана Петкова 

   Маринела Илиева – студент, спец. «Химия» 

 

5. За представител на Химическия факултет в Управителния съвет на Фонд “Научни изследвания” на 

ПУ “П. Хилендарски” на мястото на проф. д-р Гинка Атанасова Антова да бъде избран доц. д-р 

Пламен Ангелов Ангелов. 

 

6. Предложение за промяна в наименованието на специалност „Анализ и контрол“, като от учебната 

2020/2021 година да стане „Анализ и контрол в химията“. 

 

7. Предложения във връзка с организиране на кандидатстудентската кампания през 2020 година: 

1) През 2020 година да бъде обявен прием за ОКС „бакалавър“ в следните специалности: 

- Медицинска химия 

- Анализ и контрол в химията 

- Компютърна химия 

- Химия с маркетинг 

- Химия – редовно обучение 

- Химия – задочно обучение 



- Химия и английски език 

2) Да се проведе състезание по химия с тест – на 8 февруари 2020 г. и 4 април 2020 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; 

Комисия в състав: проф. Г. Антова, доц. Й. Димова, 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) 

 Анализ и контрол (Р) 

4xИ+2xО 

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) 

О1: 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 2020 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 2020 година, желаещите могат да участват в 

класирането за специалностите в Химическия факултет. 

 

8. ФС прие график за поправителна и ликвидационна сесия за студентите от редовно обучение в 

Химическия факултет през учебната 2019/2020 година, както следва: 

1) Поправителна сесия I семестър – 15, 16, 22 и 23 февруари 2020 год. 

2) Поправителна сесия II семестър – 1-5 юли 2020 год., като часовете за провеждане на изпитите се 

съобразят с графика на редовните кандидатстудентски изпити. 

3) Ликвидационна сесия – 1-15 септември 2020 год. 

 



.{o ,{exana
na Xr-rur,rqecxr.r $axynrer
npu fIY ,,fI. Xulengapcxu"

Tyx

AOr(nAA
or Aou. A-p Mapua I4op4auora Aure.nona-Pouona,

Prrono4rmel xaregpa,,Xr,urluvua rexsolorul..

focno4ux ,{erau,
Morr 4a B'ecere 3a yrB'pxraBaHe or oaryrrerur.s ebBer cJreArrr.rre rrpoMeHr.r B

yre6nur rrJraur Ha ManrcrbpcKa nporpaMa ,,Xuuut u eKoaornr.,, peAoBHo r{ 3aAorrHo
o6yrenr,re:

. orrraAarre ua lrs6r.rpaeuara gr.rcqunmra ArpoeKoJror[, (15/0/0) or I ceu;
r us6upaeruara .q[cqurrJrr.rua 3arqurenu npupo,uru o6exru (15/0/0) c JreKrop npoQ. A-p

.{uaua Kupun or II ceu. ga npeuune n I cerrl.

20.11.2019 r. Prrono4urel rar. XT:
(aoq' o-o



Kore4po "Xumuqxo rexuonotuA"

flPOTOKOII Ne 127

oT KaTeApeHo cbBeu{aHue

flpenuc

,[nec 15.11.2019 rog. ce cbcrofl crBeu]aH e Ha xar. Xnnu.lxa rexHonorrr.
flpucucraaxa: npoQ. A-p l-. Axroaa, AoLl. A-p M. Axrenoea_poMoBa, AoLl. A_p

l-. llarpoxoa, rn. ac. A-p X. llerxoea, rfl. ac. A-p O. Texeea, rn. ac. A_p 14. Kocroea,
xuu. X. CnrueoHoea.

Orcrcreaxa: Aoq. A-p [. Tonvee - B HenflareH ornycK

Cuaeqatrero npeMhHa np cneAH , AHeBeH peA.

m.1 . Y,te6uu ebnpocu

PasrneAaxo 6e npe4noxenhero Aoq. r-eoprr llarponoB 3a cJreAHure npoMeH],

s yvebnun nnaH Ha MarucrbpcKa nporpaMa ,,Xuuus u exonorun,,, peAoBHo 14

3aAoqHo obyvenue:

. ornaAaHe ua us6upaeuara A cqunnhHa Arpoexonorrr (lrStOtO) or I cena;

o s6 paervlara ArctlvnnuHa 3ar4urexu npupoAHt4 o6errra (15/0/0) c nerrop
npo$.A-p,fluaxa Kuprax or ll ceu. Aa npeMhHe g I ceut.

nporoxonnpan, /{od{
(, n. ac. e-{k . [lerroaa)

& T}noeAuecxu yxueepcurer "TTaucufr XunexAapcxu,,



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 25.11.2019 г., беше разгледана молба от задочен докторант 
Ваня Йорданова Маркова за прекъсване на докторантурата ѝ по семейни причини 
за срок от една година, считано от 01.01.2020 г. 

Членовете на КС на КАХКХ единодушно подкрепиха с 10 гласа „за“ молбата за 
прекъсване на обучението на докторанта. 

 
Моля ФС на ХФ да утвърди прекъсването на докторантурата за срок от една 

година на Ваня Йорданова Маркова. 
 

 

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от протокол на катедрения съвет; 
2. Молба от докторант Ваня Маркова. 

 

 

 

25.11.2019 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ”  

       от 25.11.2019 
       

     ПРОТОКОЛ № 11 

 

 На 25.11.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”.  

Общ състав 12 

Присъстват 10, отсъстват доц. д-р Н. Кочев – в часове, гл. ас. д-р 

Е. Върбанова – в болнични. 

 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Кадрови въпроси 

3. Текущи въпроси 

 

По точка 1.1 беше разгледана молба от задочен докторант Ваня 

Йорданова Маркова за прекъсване на докторантурата ѝ по семейни причини 

за срок от една година, считано от 01.01.2020 г. 

След обсъждане предложението беше гласувано и подкрепено с 10 гласа 

„за“.  

26.11.2019     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 

 
 



ДО РЕКТОРА 
НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 
 
 
 
 

М  О  Л   Б  А 
 
 

от  Ваня Йорданова Маркова, 
задочен докторант към катедра „Аналитична химия и компютърна химия“, 

Химически факултет 
 

 
 

ГОСПОДИН  РЕКТОР, 
 

 
Моля за прекъсване на задочната ми докторантура за срок от една година по семейни 

причини. 
 

Моля, прекъсването да влезе в сила от 01.01.2020 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата 25.11.2019 г.  С  уважение : ........................... 
гр. Пловдив 



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 25.11.2019 г., беше разгледана молба от редовен докторант 
Нора Георгиева Сотирова за прекъсване на докторантурата ѝ по семейни причини 
за срок от една година, считано от 01.12.2019 г. 

Членовете на КС на КАХКХ единодушно подкрепиха с 10 гласа „за“ молбата за 
прекъсване на обучението на докторанта. 

 
Моля ФС на ХФ да утвърди прекъсването на докторантурата за срок от една 

година на Нора Георгиева Сотирова. 
 

 

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от протокол на катедрения съвет; 
2. Молба от докторант Нора Сотирова. 

 

 

 

25.11.2019 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение  
от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ”  

       от 25.11.2019 
       

     ПРОТОКОЛ № 11 

 

 На 25.11.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

“Аналитична химия и компютърна химия”.  

Общ състав 12 

Присъстват 10, отсъстват доц. д-р Н. Кочев – в часове, гл. ас. д-р 

Е. Върбанова – в болнични. 

 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Кадрови въпроси 

3. Текущи въпроси 

 

По точка 1.2 беше разгледана молба от  редовен докторант  Нора 

Георгиева Сотирова за прекъсване на докторантурата ѝ по лични причини за 

срок от една година, считано от 01.12.2019 г. 

След обсъждане предложението беше гласувано и подкрепено с 10 гласа 

„за“.  

26.11.2019     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 

 
 



.{o leraua
ua Xnr.ruqecxu Qaxynrer
npu fIY ,,fI. Xulengapcxu"

Tyr

AOKJIAA

Prxono4urel xare4pa,,Xuuuusa rexnolorut.,

focnognu .[exan,

Morc aa BHecere nrn @axylreruug, c\Ber npe.unoxeHrrero Ha (areApeHlu cBBer
AoKropar{r Braro Cnacoa 9yvron 4a upextcHe peAoBuara crr AoKTopaHTyp a or 01.12,2019 r.
to 01.12.2020 r. rro JrrrrrHr.r rrpurrxHrr.

Braro Cnacos 9yuxoa e peAoBeH Ao(roparrr Kt,M Karegpara rto AorcropcKa fiporpaMa
"TexHorotr.rs Ha xLIBorlrHcKLITe Lr pacrI,ITenHIr Ma3HrrHI,I, cafiyHr.rre, ereplrqHr.rre MacJIa It
nap$rovrepufino-Ko3MeruqHr.rre npenaparu", c6c cpo( Ha 3aB6pursaue 01.03.2020 r.

Teua ua .q[ceprarlxoHHns rpy.q: ,,C.acmae Ha ocmdmbqHu nunudtu npodyxmu u
cnwHuemo u sbpcy npo4eca ua o6pa6omxa Ha KyrmypatHa meqHocm npu nory4a6aHe Ha
aumu6uomura Salinomycin (Canunouuquu), c uay.ren ptKoBoAr,rren: [po0. .q-p flrHr€
AraHacosa AE rona.

flpunarau rrlon6a or aoKTopaHT Eaaro rlyrron u rrpefixc or flporoKona Ea

KaTeApeHr.rq c6BeT.

or AorI. .q-p Mapu.r tr4op4anona AHrenoea-Pouona,

Prxoso.q,,er xare4pa XT: [t$
(aou. a-p (furtona-Por-rora)

20.11.2019 r.



.{o f-n Perropa

ua ITV ,,flalrcufi Xu;rengapcxu"

Tyr

MOJIEA

or Bnaro Cnacon 9ymon,
peAoBeH AoKTopaHT KbM rare4pa Xuuu.ma rexHoJrorufl
s Xr.rr\.rrrqecxu ([arylrer na fIY ,,flaucttit Xunengapcru..,

o6racr sa srEcrue o6pasonauue: 4. flpupo4ura HayKr.r, MareMarr.ma u un$opuarlrx4
npotf ecuoua:rno HalpaBJreur,re: 4.2. Xuuutecru uayrut

no Aoroopcra nporpaMa: ,,Texuottozun Ha wuaomuHcKume u pacmumenHu lucl3HuHu,
canyHume, emepu#ume r4acta u napQtoueputino-xosuemu,tHume npenapamu "

Hayr{eH pbKoBoAare:r: uporf. f. Arrrona, reua]. ,,Ctcmaa Ha ocmambqHu Jtunudnu npodyrcmu
u aJxlttHuemo w,t sbpxy npo4eca ua o6pa60mxa Hq kymypaJlHa meuHocm npu notyqasaHe Ha

aumu6uomuxa Salinomycin (Catunottuqun) "

yBAXAEMT4 f OCIOAT4H PEKTOP,

Monr aa rrlr,r 6tae pa3perneHo Aa [peKrcHa o6yrenr,re:ro cr.r B peaoBHara

AorcropaHTypa (2017 -2020 r.) aa e4na KaneHAapHa roAr.rHa, cqr.rraHo or 01.12.2019 r. ao

01.12.2020 r. rro Jrr,rqHr,r rrprrrxHu.

HaAcsaM ce uol6ara uu 4a 6rge y4onneraopena.

15.11.20r9 4o..op*,'d\........
(E.rlyuror )



Koregpo "Xumuqxa texHonorua"

flPOTOKOI Ne 127

oT KaTeApeHo cbBeu{aHue

llpenr,rc

,Quec 15.11.2019 roA. ce cbcros cbBeulaHhe Ha rar. X r ,{xa rexHonorrr.

[lpucucreaxa: npo$. A-p I-. Axroea, Aoq. A-p M. Axrenoea-poMoBa, Aoq. A-p
F. llarponoe, rn. ac. A-p X. flerxoea, rfl. ac. A-p O. Texeea, rn. ac. A-p ]zi. Kocroea,

xuu. X. C MeoHoea.

Orcucreaxa: Aotl. A-p.Q. Torvea - B HenrareH ornycK

Creeqanuero npeMuHa npu cneAHhn AHeBeH peA:

m.1. Yrre6Hu ebnpocu

Paarnegana 6e uon6ara Ha AoKropaHT Snaro Cnacoe gyvxoa 3a npeKbcBaHe

Ha peAoBHara o4 Aot$opaHrypa or 01 .12.2019 r. ,qo 01 .12.2020 r. no nuqHu

np quHh.

Snaro 9yvroe e peAoBeH EoKTopaHT KbM KareApara no AoKTopcKa nporpaMa

"Texxonorur Ha x Borr4HcKure H pacrurerH Ma3HhHu, canyHure, erepuqHhre

Macna u nap$onaepufrHo-Ko3MeruqHhre npenaparu", cbc cpoK Ha 3aBbpuJBaHe

01.03.2020 r.

Teua xa ArcepraquoHHVF rpy4'. ,,Cbcmae Ha ocmambqHu nunuduu npodyxmu

u anuflHuemo uM ebpxy npoqeca xa o6pa6omxa Ha KynmypafiHa meqHocm npu

nony.taeaHe Ha aumu6uomuxa Salinomycin (Canuuouutquu)" , c HayqeH

pbKoBoguren: npo$ A-p l-hxra AHroea.

nporoxonupan, {nlrd
(rn.ac. d-b X. Ilerrosa)

& TTnoeAuecxu yuuaepcurer "TToucui XuneuAapcxu"



Ao Aexara

Ha XtaM14,{ecK Saxynrer

npu nY,,nar4cH Xu nea gapcxn"

floxaag

Or4oq.4-p Hutra AhMqeBa, p-n Kar. OrguxoxrmrR

YBaxaeMH r-H ,Qexax,

Monf, Aa BHecere 3a rnacyBaHe or OaxylrerHun cbaer Ha KoHcneKT 3a h3nHT no

cn ellr4a.fl H ocrra or AoKTopaHrcKt4F M14HhMyM Ha peAoBeH AoKTopaHr MapMfl TeHoBa

llr4^an rosa - AoKTopaHT l - Ba roAxHa KbM Kar. @ugnxoxutttnn. TeMarh.lHoro

cbA'bp*{aHhe e pa3rreAaHo u o6c'u4eno or r{,^eHoBere Ha KareApa (Drguxoxrrrnrn ua

3aceAaHhe B AeroBr4 nopf,AbK.

Krrru xacroRulrn AoKnaA npuraraM

xar. OX.

P-n KareApa:

21..L1.2019 r.

KOHCneKTa h npoToKon oT 3aceAaHhero Ha



llpenuc - rr3BJreqeHrre
or 3aceaaHue Ha Kar. (DlrltlrcoxflDrflq

fIPOTOKOJI Nb8

ltec, 21 .ll .2019 r. a raregpa Ous roxur,rus ce npoBele Karegpeu cruer
B AeIOBT{ IIOprAbK .

Crcras ua Kare4peulra ctBer: Aou. a-p H. .{uruuen4 upo(p. .qxH B.
.{elver, AorI. A-p M. Croruoaa, Aou. A-p ,{. Ilerpon, ac. fI. fleelrvapon, ac. B.
Koaueaa, ac. Xp. KprcreBa, xr4M. M. feoprraera, xurra. H. ,.{eluena.

.{neneu peg: o6crxgaHe Ha KoHcrreKr 3a r{3rrr,rra no cneun:urHocr

Qusuroxutuua Ha peAoBeH AorcopaHT Maplu feHona flurranunona.

Berue o6crleu u eAr.ruolyrrrHo [puer or BclrqKr{ rureHoBe Ha KC
KoHcIIeKTa 3a r{3rrrrra rro cnerlr4aurHocr (pu:nxoxutrul Ha peAoBeH .qoKTopaHT
Mapur feuora fluunu;rona.

21.11.2019 r. flporororuur:
( M. feopruena )



KOHCNEKT

3a npoBexAaHe Ha A3nAl no cneqharHocTTa aA3AROXAM!4A

or AoKTopaHTcKhF M14HhMyM Ha Maprs fexoga [lhnanrnosa

l. Karaarsa r 6roxaraausa.

L, Raral,y,3a, Karanh3aropt4 - onpeAeneHre, cnequQrvHr xapaKTephcrhKh' BhAoBe

Kararh3a. Xapaxrepxr oco6euocrr Ha xoMoreHHara h xereporeHHara Karanr43a.

2. EHshi Ha Kara.nh3a. EH3I4Mh - crpoex h Kara.nhrhqHa aKTllBHocr. [lpocrh ]4 cnoxHt'l

eH3rMh. Exsrtu - cy6crparnr aeantto4e crehfl nph eAt4H cy6crpar: MexaHh3bM Ha

Mhxaenric - MeHTeH.

3. Oaxropn, BnAAe\A Blpxy KhHerhKara Ha eH3rtMHo-Kara,n h3hpaHara peaKLll4F:

KoHqeHTpaqhfl Ha eH3hMa, KoHqeHrpaqhn na cy6crpara, reMneparypa, pH, nprc'ucrere

ua uaxu6ntopn. Onpe4enrxe Ha Kl4HerhqHhre napaMerpl4 Vma* !4 Km Ha eH3r4MHo -
xaTanhThqHhTe npoqech.

4. EH3rM - cy6crparH H B3ahMoAe crara n p r 4aa hn 14 noBeqe cy6crpara: nHHr - noHr

MexaHh3bM. Anocreph,{H14 eH3hMh. ypaBHeHhe ua Xnl. Onpe4e.nrHe Ha KhHerhqHhre

napaMerph V.", r,r K..

5. hxxra6Npaxe Ha eH3rMHh peaKql414. Tnnoee hHxh6hropr. 06parrarvro KoHKypeHrHo

rHxr6rpaue - x!4HerhKa. 06parNrvro HexoHKypeHTHo rHxr6rpaHe. O6parr,rvro

6esxoxxypexrxo raHxr,r6rpaue.,Qpyrr BrAoBe rHxn6tpane.

6. Vt'to6nnnzaqhr Ha eH3hMhre -onpeAeneHhe, npeAhMcrBa h HeAocrar-bqh. MeroAh 3a

uno6unulaqna Ha eH3rMhre. KI4Herh,lHh 3aKoHoMepHocrh Ha xararr3ara c

umo6n nuzupaavt e H3 h M h.

ll, EaextDoxxnnnn.

7. OcHogxh noHflTr4F B e,neKrpoxhM!4f,ra. Oapageeer r,r ueQapageear npoqech.

noanprsyelrr !4 Heno.nfl ph3yeMh ereKTpoAh.

8. AeyenexrpoAH14 h rphereKTpo4nra xoHQrrypa4nul. $yax4vtn Ha cnoMarare.nBta, h

cpaBHhrenHh, eneKrpoAh. Br4oee cpaeHnrenHh eneKTpoAh: BoAopoAeH, Ka.noMe/loB,

AslAgcl.

9. EneKTpoxr4M hqH t4 MeroAh, ocHoBaHh Ha paBHoaecHh ereKTpoxhMhtlHh npoqecr.
ypaBHeHxe Ha HepHcr. floreH L{hoMerphn r ox-ceaexrrBHh enexrpoAh. pH-Merphfl.

10. Mero4ra 3a r3cneABaHe Ha KfiHerHKara Ha eneKTpoAHI4Te peaKqfiv. noreH qrocrarh'lH !4

enexrpoxhMhtlHh MeroAh. XpoxoatuneporuerphS h xpoHoxynoHoMerphl.



11. Knacn,{ecKLr h c-bBpeMeHH}4 MeroAh 3a [3cneABaHe Ha eneKTpoAHt4Te npoqec]4.

tluxe aa H qhK.nrqHa Bonra nepoMerph B. VMnyncHA Bo.nraMnepoMerpHqH h MeroAl4.

12. EnexrpoKaran h3a. C'bulHocr r oco6esocrn Ha eneKTpoxaran ArAqHAre npoqech.

npxnolKeH]4e.

13. MoAr4OhqhpaHe Ha eneKrpoAr4 - HaHocrpyKryp14pa H noE'bpxHocrh. E.neKrpoxhM14qH h

MeroA[ 3a rvro4ra$rr4r,rpaHe.

ll l. SxoereKTpoxr.rMrn,

L4. Vtto6nnuzalhn Ha eH3hMh Bp'bxy eneKrponpoBoAFt4h no8bpxHocrh. MeroAu 3a

rvro4r,r$rqrapaue c 6xonorhqeH Marephan.

15. ShoeneKTpoKaran h3a - onpeAeaesre. Svoxata nnrvq1a H eneKTpoxhMHttHa peaKq14t.

Kh Herhxa r Mexa H ta3'bM xa 6roenexrpoxarannr AvHAre peaKqh h.

15. EneKrpoxr4MHvHr 6roceH:opN. BhAoBe e.neRrpoxhM t4t{H r 6roceH:opr. CpaBH!4TenHo

pa3rnexAaHe Ha onrhMr3aqhs Ha eH3taMeH eneKTpoA c nphnoxeHhe xaro 6ltoceHsop l,r

xaro eneKTpoA e 6roropreex eneMeHT.

17. EneKTpoxr,rMxqH !4 143TorrHhrll4 Ha ereKTp[qecrBo, h3non3Bau.lh 6uoxatanutrzullu npol{ech

- Sroropreur eneMeHTh. EHsl4f xh u t'tnxpo6nannu 6roropraxr xaerxN.



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 25.11.2019 г., беше обсъдено кадровото състояние на катедрата с оглед 

осигуряването на учебните занятия. Във връзка с това бе отбелязано, че академичният състав на 

КАХКХ е с висока аудиторна заетост. През последните няколко години общият брой на 

аудиторните часове в КАХКХ надвишава 5500 часа (за учебната 2019/2020 – 5551 часа след 

редукция за курсовете с маломерен брой студенти). Въпреки мерките за оптимизиране на 

заетостта на преподавателите (сливане на лекционни курсове и обединяване на малки групи 

студенти от различни специалности в сборни групи за провеждане на упражнения) 

натовареността на академичния състав остава сред най-високите в Химическия факултет. За 

настоящата учебна година икономията на часове в КАХКХ, поради провеждане на слети в поток 

занятия със студенти от различни специалности, възлиза на повече от 2000 часа. 

В момента академичният състав на КАХКХ е 12 преподаватели на основен трудов договор 

(1 професор, 4 доцента, 6 главни асистента и 1 асистент като единият от посочените главни 

асистенти е в дългосрочен болничен). Асистентите провеждат практическо обучение в 8 

различни направления: компютърни дисциплини (включително 4 курса със студенти от 

Биологически и Филологически факултет), статистика и метрология, хeмoметрия; 

пробоподготовка и методи за разделяне и концентриране; аналитична химия (включително 8 

курса със студенти от Биологически факултет и 1 курс със студенти от Физико-технологичния 

факултет); инструментални методи (включително 1 курс със студенти от Биологически факултет); 

анализ на лекарствени вещества I част, клинични анализи; контрол и управление на качеството 

на химичните изпитвания, нормативни документи и регулации при анализ и контрол; 

атмосферна химия. В КАХКХ също така се провеждат и упражнения по „Информационни и 

комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“  към магистърска 

програма Учител по химия (държавна поръчка). 

За академичната 2019/2020 г. общият брой на часовете от практически занятия 

(семинари и упражнения) е 3156 часа. Провеждането на тези занятия от 7 асистента (при 

увеличение на състава на КАХКХ с един асистент и имайки предвид отсъствието на един от 

главните асистенти, поради дългосрочен болничен) ще съответства на годишен норматив от 451 

часа. Важно е да се отбележи, че четирима от главните асистенти в КАХКХ (гл. ас. д-р Д. 

Георгиева, гл. ас. д-р А. Терзийски, гл. ас. д-р О. Пукалов и гл. ас. д-р В. Паскалева) също водят и 

лекционни курсове, възлизащи на 570 часа за учебната 2019/2020. 

През следващите учебни години броят на часовете за практически занятия в КАХКХ ще се 

увеличи, поради въвеждането на допълнителни упражнения по дисциплината Анализ на 

лекарствени вещества със студенти от специалности Медицинска Физика (Физико-технологичен 

факултет) и Фармацевтични биотехнологии (Биологически факултет).  

Представените данни показват, че броят на асистентите в КАХКХ е недостатъчен за 

осигуряване на практическото обучение на студентите. Във връзка с това КС на КАХКХ обсъди и 

единодушно прие с 11 гласа „за“ предложение за назначаване на Ася Димитрова Христозова 

като асистент към КАХКХ за период от четири години, считано от 01 Март 2020 г. Ася Христозова 

е дипломиран магистър (Спектрохимичен анализ), притежава учителска правоспособност 

(бакалавър „Биология и Химия“) и има дългогодишен опит в областта на хроматографския 

анализ. 
 

Надявам се, че ФС на ХФ ще подкрепи направеното предложение. 
 

Прилагам препис-извлечение от протокола на катедрения съвет. 
 

25.11.2019 г.                                                                         Ръководител КАХКХ: 

доц. д-р Кирил Симитчиев 



       Препис-извлечение от заседание  
       на катедра “Аналитична химия и КХ” 
       от 25.11.2019 
       
     ПРОТОКОЛ № 11 
 
 На 25.11.2019 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра “АХКХ”. 

Общ състав 12 
Присъстват 11, отсъства гл. ас. д-р. Е. Върбанова – в болнични. 
Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 
2. Кадрови въпроси 
3. Текущи въпроси 
По точка 2 беше обсъдено кадровото състояние на катедрата с оглед осигуряването на 

учебните занятия. Във връзка с това бе отбелязано, че академичният състав на КАХКХ е с 
висока аудиторна заетост. През последните няколко години общият брой на аудиторните 
часове в катедрата надвишава 5500 часа (за учебната 2019/2020 – 5551 часа след редукция 
за курсовете с маломерен брой студенти). За настоящата учебна година икономията на 
часове в катедрата, поради провеждане на слети в поток занятия със студенти от различни 
специалности, възлиза на повече от 2000 ч. 

 В момента академичният състав на КАХКХ е 12 преподаватели на основен трудов 
договор. Асистентите провеждат практическо обучение в 8 различни направления: 
компютърни дисциплини (включително 4 курса със студенти от БФ и ФФ), статистика и 
метрология, хeмoметрия; пробоподготовка и методи за разделяне и концентриране; 
аналитична химия (включително 8 курса със студенти от БФ и 1 курс със студенти от 
ФТФ); инструментални методи (включително 1 курс със студенти от БФ); анализ на 
лекарствени вещества I част, клинични анализи; контрол и управление на качеството на 
химичните изпитвания, нормативни документи и регулации при анализ и контрол; 
атмосферна химия. В катедрата също така се провеждат и упражнения по 
„Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална 
среда“  към магистърска програма Учител по химия (държавна поръчка). 

 За академичната 2019/2020 г. общият брой на часовете от практически занятия е 3156 
часа. Провеждането на тези занятия от 7 асистента ще съответства на годишен норматив 
от 451 часа. Важно е да се отбележи, че четирима от главните асистенти също водят и 
лекционни курсове, възлизащи на 570 часа за учебната 2019/2020. 

 През следващите учебни години броят на часовете за практически занятия в катедрата 
ще се увеличи, поради въвеждането на допълнителни упражнения по дисциплината 
Анализ на лекарствени вещества със студенти от специалности Медицинска Физика 
(ФТФ) и Фармацевтични биотехнологии (БФ).  

Във връзка с това КС на КАХКХ обсъди предложението за назначаване на Ася 
Димитрова Христозова като асистент към КАХКХ за период от четири години, считано от 
01 Март 2020 г. Ася Христозова е дипломиран магистър (Спектрохимичен анализ), 
притежава учителска правоспособност (бакалавър „Биология и Химия“) и има 
дългогодишен опит в областта на хроматографския анализ. 

Предложението беше гласувано и подкрепено с 11 гласа „за“.  

 

26.11.2019     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 



.{o.{eraua
na XfiNau.recxu Qarylrer
ITY,,flancr.rfi Xulengapcrur"

AOK nAA
or AorI. A-p Cro{HKa Hrlrorona Aranacona,

pbKoBonr.rreJr KareApa Opranuvna xuuua

focno4un.{eran,
Mona 4a Buecere ntn @arylrerur,rfl ctBer flpeAJroxeur{ero Ha KareApa

Opranlruaa xr,rMr,rJr 3a peAyrlr{paHe HopMarr,rBa Ha r.lr. ac. A-p Cranunaup flerpoa
Manoros sa 200 iraca 3a fre6Hara 201912020, ropaAn rpoABnxlrrerreH
rrerrJraTeH oTnycK.

flpruararr.r flpefluc-r43BneqeHr.re or 3ace1ar,ue Ha KareApeH cbBer.

26.11.2019
rp. f[roBAnB

Prroeo4urer KareApa ox, ful
(aoq. a-p C. Arauacora)



flpenuc-u:ue.renue
oT 3aceaaH[e Ha

xare4pa "OprauuqHa xuMras"

or 26.11.2019 r.

[pororco.t J\E 314

Ha 26.11.2019 r- ce [poBeAe 3aceAaHr,re B aeJroBx nops.{6* Ha KareApe,r, c'Ber Ha

rare4pa "OpranHqHa xHMrrr".

O6rq crc:ras 9. flpucrcrnar 8: upoS. l-p l4tmsl }Inauor, Aoq. r_p CrosHrca
Aranacoe4 Aou. I-p Crela Crarxona-A6erxe, AorI. A-p py,urna Earancx4 Aoq. A_p flrauen
Aurenon, Aoq. A-p Conex ,(anro, rn. ac. A-p ,(uruu*p Boxluon, ac. 4-p I)iopaan Crpeucru.
Orcrcrsar: - ur. ac. A-p CraHEMr.rp Mauonon -uenlareH orrrycr.

Heo6xoauna 6pofi aa rroJroxmeJreH ut6op 5.

.{ueren pe4:

1. Ka4poua Blrrpoclr.

flo r. 1 prr<oroAuren KareApa,uoq. A-p C:rosuxa Arauacona BHece [peA;roxerrre 3a
peayrlEpaHe rropMarnBa Ha Hr. ac. .4-p cralrurr,rr,rp flerpon Manoros Ha 200 uaca :a yre6xara
201912020, flopa,ryr npoatnxrrreJreH Herrnareu orrrycx.

26.11.2019 r.

rp. flnon,4ran

flporoxo,rvl.lr:

(rll. ac. s-p



rp. lIroBAxB ..

OBE

4yst
d,6, {l

N!

ATI
a"

..1..),?.

A

..2019 r.

Btr rptsxa c aKryiIJIlI3LIpaHeto na un$opMallfirra s Cficrel{ara 3a aHaIII'I3

Ha HayqHure r.r3crre.uBaHl{, (CAHI4) na fLrosALIacKL yHllBepcl'Irer ,,llaucsir

Xnren.{apcrr"

HAPEiI([AM:
B cpox no 15,02.2020 r. Aa 6r.ue HarlpaBeHo crle,uHoro uo Qaxylreru u

tpunxa.lu:

1. .(a ce AonbJrHrr B c[creMara CAHI4 ny6wrraquonul'ITe MarepI{aJII'r -
uoxorpaQNr.r, c tyrllrt, cra"ri , AoKJTaAI{, xanrra, yre6nuqu u y're6nn

rroMarzlJra 6es nonropenn, 3a flepl,toAa roJIr]-,IIeKeMBpu 2019 r. Koraro

e,qlrH rry6ruxaquoueH MareplraJl riMa HrKoJrKo cbaBTopa or

Qary:rrera/Qr,uuaJra, ce BrrrlcBa caMo eAuH n6T.

2. la ce BT,Berar B eKceJlcKlr Qaiur (no lpopr'lara na rua6lona B cucreMara

CAHI4) qLITLIpaHI{rra 6eg ca}aouuraru (aa rrrt'ra o6ur arrop rraex,4l

uuTr.rpaHara lr u.ITI,IpaIuara rry6nuraqur) sa nepuoaa roJII,I-,[eKeMBpI'I

2019 r. Excercrrrr Qafin aa ce LI3rIparI'I Ha Aorr. Ka6a[eaHos aa

erleKTpoHeH a.upec: stanimir.kabaivanov@gnrai l.com.

flpennc or 3anoBe,ura Aa ce cBeAe Ao 3Hanuero Ha AeKaHI'ITe Ha

$ary.nrerr.rre rr,uupeKTopI,ITe na Qnnua".rure.

(npoQ. A-p Pyuen M.nageuon)

P exmop n a IIn o edue cxun yHueepcumem

,, If aucuit Xu,teu dapcxu "
tw-'l:
/ " r: rfl* s
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'":-:^g




