
 

 

 рагомир Стоилов завършва средното     

си образование в град Дупница в 

Професионалната гимназия „Акад. Сергей 

Павлович Корольов“ със специалност 

„Хладилна техника“. Още от малък харесва 

природните науки и опитите по химия и 

физика. Заради любовта си към тези науки 

изучава „Педагогика на обучението по 

химия и физика“ в Югозападния 

университет „Неофит Рилски“, където 

завършва бакалавърската си степен. През 

четвъртата година от обучението започва 

работа в голяма фармацевтична компания в 

родния си град Дупница като оператор,  но 

желанието му  да се занимава с химичен 

анализ надделява. Поради тази причина 

записва магистърска програма 

„Биологично активни вещества и 

лекарствени средства“. По същото време 

кандидатства за химик в лабораторията на 

същото предприятие и е одобрен да започне 

работа веднага. След няколко години 

израства в професионалната си кариера и 

заема длъжността „Старши химик“. 

Естеството на работа предполага екипност и 

взаимопомощ, професионални умения и 

знания, готовност и желание за учене, които 

придобива в университета. Пак там се докосва 

до реална работна среда с научно-

изследователска апаратура,  лабораторна 

стъклария, методи за анализ, тънкослойна 

хроматография, титруване и др. Драгомир 

споделя, че трудностите в работата му са 

 

 

насочени    основ-

но към изучаване 

на използваните 

софтуери и прак-

тика с апарати за 

високоефективна 

течна хромато-

графия (HPLC) и 

газова хроматография.  

         Драго, както приятелски го наричат 

колегите му, изключително много харесва 

професията си и е признателен на  

невероятните си преподаватели за 

предадените знания и умения и за тласъка, 

с който разпалват желанието му за 

аналитична дейност. Благодарение на тях 

продължава кариерата си в областта на 

химическите науки.                                                                

          За успешната му реализация важна 

роля изиграват преподавателите от катедра 

„Физика“ и „Химия“ –  доц. д-р Ралица Ста-

ноева, доц. д-р Величка Димитрова, Роза 

Бояджиева, доц. д-р Стефан Манев, Георги 

Христов, проф. дмн. Кирил Чимев и много 

други, на които е безкрайно благодарен.  

Драгомир завършва своята история 

на успеха с пожелание към настоящите 

студенти: „Сполука и професионални 

постижения на всички, които са решили 

да се потопят в приказния свят на 

химията и да не се отказват, защото 

всичко се постига, стига човек да има 

малко желание за развитие.“  
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