
nPEA,nOlHEHt4E

3a rpaot4K 3a nonpaBhTe.nHa h n xBxAaqhoHHa cecrn 3a cryAeHThTe oT peAoBHO

o6yqeHxe B XHMtaqecK]lfl Saxyarer npea yre6xara 202O/202t ro1una

1.) flonpaarareaua cecuR I ceMecrbp - 13, L4,20 ra 21 $eapyapra 202L rog.

2) nonpaBhrenHa cechf, ll ceruecrup - !-].O tolv1 ZO2]- toA., Karo qacoBere 3a

npoBexAaHe Ha u3nurrTe ce cto6paanr c rpaQrxa Ha peAoBHl4Te

KaHAhAarcryAeHl CKV u3n!./,Tn.

3) .flrxara4aquoHHa cechr - 1-15 cenreMBpA 2O2! to+.
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Karespa O P f A H LI q H A X YtlIVt fl

Ao
AOrI. A-P BECEJIT4H KMETOB
AEKAH
HA XI4MI4qECKI,I OAKYJITET
nv "rIAI,ICIrff xulnHAapACKIr
NTOBAIIB

AOKNAA

or npoQ. A-p H.nuru I{saHos

pbKoBoAr4TeJr KareApa OpraHuuna xlrrr,ru-e

Ornocuo: npedtocrcetuz om dexaucxomo ptxoeodcmeo 6ba 6p7fiKa c

opeaHwaqutma ua yue1uun npoqec np$ nuyapu 2021 2., Kacaet4u Kpaz Ha nbp6u celfiecmtp

sa pedoenume cmydeumu u HauoJtomo Ha smoput cenlecmbp 3q 3adoquume cmydeumu,

yBAXAEMT,T AOrI. KMETOB,

KC sa xar. Opranuuna xr,rM[s Ha cBoe 3aceAaHr.re npoBeAeHo sa 04.01.2021 r. cneA

o6crx4aue, eauHoAyrxHo rroAKpefl]r HalpaBeHr.rre npeAJroxeHr,rr.

1) 3aaepxu 3a flapBru ceMecrbp peaoBuo o6yuenue Aa ce aaBar rro Ar.rcqururr{Hr.l, npl,I (or.rro
ynp&rGeHfirTa u ceMr,rHapr,rTe ca [poBeAeHrr ual600/o oT npeaBr,rAeHu, xopap]ryM.

B xam. OpzauutHa xuttut ecuuxu na6opamopHu ynpmoHeHuu u ce uHapHu 3dH*mu,3a
OKC daxataot p 3a acuqKu cnequatHocmu u3nbtHtadm u3ucKadHetno.

2) 3a ar.rcquu-ur,rHr,r, Kor,rro He orroBaprr na r. 1 , Prrorogutelur:e Ha Kare,qpra Aa [oArorBrr
AOKIaAH 3a rrpoBexlaHe Ha oTJroxeHHTe ynpaxHeHx, IIo BpeMe Ha BTopr,t, ceMecTbp Ha

yve6uara ro4uua.
Jla6opamopuume ynpa)rcHeHw no ducqunnuuume Cuumes ua 6uonozuuuoaxmusuu

seulecmsa u XpouamozpaQcxu uemodu ete Qapua4eemu\Hta eHaru3 za cmydenmu OKC
Mazucmtp om MII MeduquHcKa xlLltug da 6t dam o,rlloc{eHu 3a smopu ce ecm.bp, KqKmo u
na6opamopuume ynpa)tHe+w no Opzauuuua xlLrtuz 3a cmydeumu om 

^,tazucmbpcKu
np o zpauu 3 a H e c nequotuc mu.

3) Jlerquure crc aaaor{Huuu Aa ce r,r3Teurrr xaro 6:ror B [bpBr.rre aBe ceaMrrrl]r or 18-31 tryapa
2021 r., a fipaKrr.rqecKr,rre 3aurrlr, aa ocraHar sa $enpyapu ueceq. flpusona.nalre
pbKOBOAr,rTenHTe Ha KaTeApr,r, .4a IlperleHrT B ArrcKycxs c [pefloaaBaTenr,rTe no oTAenr ,rTe

Eltc\unnvrn, Morar Jrrr ceMr,rHapu pr ynpaxHeHl.rs rpx Bb3MoxHocr aa 6raar npoBeAeulr B

gncrauquonna rfopMa, 3a Aa ce Blorroqar r<bM nrpnua 6lor.



B xam. OpzauuqHa xui4ta aa6opamopuume ynpa cHeHu, npu neo1xoduuocm i,tozam
da 6tdam npoaedeuu a ducmauquonna Sopua.

4) ,{orropanrcKHTe r.r3nr.rrx o6cBeHfi 3a 5 tayapu 2021 r.lace npoBeAar B npucrcrneaa $opua
cburacHo T. 7 na ropequrupaHaTa 3arroBeA Ha MlrHucr-bpa Ha M3.

,\oxmopaumcxunm K)num 3a npuei4 6 ,4Il OpzaHuwa xurutt 6e npoeeden ycnewHo Ha
05.01.2021 z. a npucbcmaeHa fuop 4a.

Ptrcoeodumel Kamedpa Opzauuuua xunua



Ao AeKaHa

Ha XhM14qecK14 QaxYarer

nph nY ,,n. Xrrex4aPcxr"

AOKNA.q

or Aort. A-p Hrua flrtvtveea,

pbKoBoAhre, xare4pa Orsrxoxr'tturr

YBaxaeMh r-u P,exaH,

Ha xareApeH cbBer, cbcrosrl ce Ha 09'12' 6eu:e o6ctgeHo npoBexAaHero Ha

A[CraHLlhoHHO O6yqeHhe Ha cryAeHThre B eneKTpOHHa CpeAa' npenoAaBare',n hre', Ko'1To BoAnr

ceMhHapHh 3a+fl'fnA A ynpax(HeHnf, B KareApara - AOq' nerpoB, ra ac' B Koaqeaa' ac' xp'

KplcreBa r ac. M. nhMnl4roBa AoxnaABaxa, qe npxcbcrBeHo ca B3erh HaA 60 % or

npaxT!4qecxhre 3aHf,ThF no A cqhnnrHhre Or3vrxoxrmun A atfl:'' e3hx' a rexyuloro

npoBe)(AaHe Ha qacoBere CI4HXpOHHO B eneRTpoHHa cpeAa ce r3BbpulBa cbmacHo yve6urn

rpaQux u qe nphKnoqx B paMxure Ha nbpar4n ceMecrbp'

3a paanrxa or npaKTt4qecKnre 3aHf,Tt4n no aHrr' eshx u Olagr4xoxl4Mrn' ynpaxHeHunra

Ha cneq." AHanh3 h roxrpon" no Ahclp4nnhHt,lre ,,EneKTpoxhMhqHx MeroAh la aaaauz" n

,,Honor4Ha xururR" qrero npr4clcrBeHo npoBexAaHe 6eue nlaurpaHo npe3 M' Hoervtapr' ue

Morar Aa ce npoBeAar B e.nexTpoHHa cpe4a, rufi Karo BxlloqBar npu4o6neaue Ha HoBh yMeHrF

r,r Ar4craHqhoHHoro r,rM npoBexAaHe B eneKTpoHHa cpeAa He 6r morno ga rr Qoptvtrpa'

Bte ap'uara c roaa npeAnaraMe ynpaxHeHxf,Ta 3a cnell' AK - 4 Kypc no ArcqrnrxHl4re

ExMA ra Ko,nor4ua xhMt4f, 6bAar nposeAeHx nplrcbcrBeHo npe3 8ropr4 ceMecrbp Ha

a KaAeMr,rq Hara 2O2O / 2l rc gnxa.

C yeaxeHre:

/go,r. a-i'it;r. Ar,rtrqesa/

03.01.2021 r.
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Kareapa O P I A H II rI H A X I{ NIVI fl

AO
AOII. A-P BECEJITIH KMETOB
AEKAH
HA XI,IMI,IqECKTI OAKYJITET
tly "rlAr{cufr xu"nrn4apAcK}I"
IIJIOBAI{B

AO KJI AA

or npoQ. a-p llnunn llaaHos

pbKoBoAuren Kare.qpa OpraHuvHa xuuur

Oruocuo: npednocrceuue omHocHo us6upaeuu ductquntuuu sa yveduama 2021-2022 2..

yBAXAEMII AOrI. KMETOB,

Crr.nacso peflreHr.re na KC na rar:. Opranu.nra xr.rMr,rs, MoJt or crrucbKa c us6upaeun

Arrcqlrflnr.rHr.r aa yre6aara 2021-2022 r. Aa He 6r,Aar npeAlaranu Xuuufl, Ha o.rpoBrrr,rre BenlecrBa,

XuMlrs Ha HapKorurruaTe BelrrecrBa s Xuuug. Ha JlexapcrBeHrrre BeulecrBa 3a BcIrrrKIr cneqrraJrHocru

or OKC Eaxaranrp (pe4onuo r, 3aAoqHo o6yueuue) s Xur\4a.recx[ rf axymer u clequaJrHocr

Euororu.s l.t xlrMll, s BaororH.{ecxu rfaxy:rrer.

flpuaoNeHue : npenuc-r43BreqeHr.re or rrporoKoJr Ns3 24 / 4.0 1.2021 r.

nPoo. n-P HBAHOB
Ptroeodumet xamedpa Opzanuuua xwnua



TIPEIHC-ISBNEI{EHI4E

Ilpororo.rr Ne324

OT

3aceAaHue sa KC Ha xareapa OpranuqHa XHMH, npoBeAeHo .r,a04.01,2021r.

O6ut cr,cras 8.

flpucr,craar 8: nporf. A-p l4nwflH HoaHos, AorI. A-p Crera Crarrosa, Aou. A-p flnaMeH
Aureros, Aou. A-p PylrrHa Earcaacxa, Aorl. A-p Coler.{aHso. rn. ac. A-p Crauuuup MaHolon,
rn. ac. A-p,(urur,rrT p BoNu.ron, ra. ac. A-p fropAaH Crperracxn.

Orcr,c'rsar: 0
Heo6xoAsrra 6pofi sa no.noxrre:ren n:6op 5.

,(ueseH pe4:
l. Y.re6Hu BbrpocH
2. Tercyullr Bbrrpocu

flo r.l or AHeBHH, peA no r. I o'r 4HeeHur peA npoQ. H. I,IsaHoa BHece EpeAJroxeHHe
nr6npaeuure AucrIunrHHI.r Xnlrur ua o,rporHrrre BeulecrBa, XuMr,rq Ha HapKorlrqHl,tre BerllecrBa
u Xuuus Ha JreKapcrBeHfire BeurecrBa Aa ue 6r4ar rrpeAnamHr.t 3a u36op 3a yeellara 2021-2022
r.,3a BcHqKH cneqra,tHocrlr or OKC Eaxalaar,p (pelonHo H 3aAoqHo o6y.reHlre) g Xlruuqecxlr
rfarylrer 14 crteqfiarHocr Br.rolorul Ll xytrtifl s Buororn,iecxti $arylrer

Crel o6ctN4aHe! fipeAnoxeHHero 6e npuero eAHHoAytxHo.
3A - 8, rrpoTt4B - 0, Bb3.qlpxAJrH cE _ 0.

Peurenue: KC Ha xar, OX peurr,r us6l.rpaeume A[cqunJrr,tHr,r Xur"tttt sa orpoBHHTe
BeulecrBa, Xnuus ga HapKorr,rriHnTe BeulecrBa s Xuuus Ha JleKapcrBeHr,tre BeulecrBa Aa He

6rgar ax.nrcveuu B crucbKa 3a yqe 6sara 2021-2022 r.

04.01.2021 r.
rp. flroegna

flporoxorvnrc:
(npo$. a-p 14. I,IoaHoa)
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Karespa O P f A H I4 tI H A X LIl[Ikt fl

Ao
AOII. A-P BECEJTT4H KMETOB
AEKAH
HA XIIM}IqECKI,I OAKYJITET
ny "rIAI,ICrr[ xra"nnngapAcKl,I"
IIJIOBAI,IB

AO KJI AA

or npoQ. A-p H;rxau l{nanoa

pbKoBoAr.rreJl KareApa Opraur.*ra xulrua

Ornocno: npeo6aexeaue Ha npueJt e doxmopcrca npozpa a Opzauuuua xunun.

YBA}I(AEM}I AOII. KMETOB,

3a yve6uara 2020-2021 r. ca o6cseHr,r aBe Mecra 3a npreM t [!7 OpzauuaHa xuttun.

Cre4 npeuuua,urrr KoHKypc, eAHo or Mecrara ocraBa HeycBoego. Brn Bpb3Ka c roBa MoJu Ia
BHecere srn @C na Xlrlruqecru Qarylrrer npeAJroxeHr.re sa npeo6rnrnaHe Ha KoHKypc 3a

eAHo M.f,cro s !11 OpzanuvHa xuuut.

flpu:roNeHue : npenuc-r,r3BreqeHr,re or rrporoKon Ne32 5/ I 1.0 I .202 1 r.

C ynaxenne,

II PO@. A-P t4JtktAII I4BAHOB
Ptrcoeodumet xamedpo Opzauuvua xuuua



TIPETIHC.H3BNEI{EHI4E

flpo'roxol N325
OT

3aceaaHr{e Ha KC Ha rca're4pa OprauuqHa xuMr4rr npoBeAeHo na I1.01.2021r.

O6ur ctcras 8.

flpuctcTsar 8: npo$. t-p kl rAH I4BaHoB, aoq. A-p Pyurua Eaxalcxa, Aortr. A-p Crena
Crarrcona, Aou. A-p flaaueH AsreloB,, Aoq. A-p Coler lauso. rn. ac. A-p CraHnurlp MaHolor,
rn. ac. A-p ,{urrar,rrrp BoNnron, rJr. ac. A-p fropaau Crperr.rcxu.

Heo6xo4urrl 6poft :a noloxureneu us6op 5.

[neneH pe4:
l. V.re6HN Banpocu

flo r.l or AHeBHH, peA npo(p. V, HsaHos BHece npeAJroxemle ea npeo6aaxBaHe Ha eAHo
Mtcro 3a npneM B [[7 Opzauuuua xu-rtun.

C.re4 o6cr,N4aue, flpeAnoxeHr.rero e npnero eAr.rHoAytxHo.
3A - 8, IPOTHB - 0, Bb3I:bpXAJrr4 CE - 0.

Peurenue: KC Ha xar. OX npe4,rara Aa 66Ae npeo6rBeHo eAHo urcro e,[l Oprannvua
xuuur aa yue6uara2020-2021 r.

I I .01 .2021 r.
rp. flnoBAHB

flpororo.rul.rx:
(npo<b. n-p H. Hrauon)



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 под формата на интернет-базирана конферентна връзка на 

07.01.2021 г., бе обсъдено и с 9 гласа „за“ бе одобрена молба от задочен докторант 

Мина Тенева Кирякова за възобновяване на обучението ѝ по ДП Аналитична 

химия, считано от 01.02.2021 г. Докторантурата на Мина Кирякова бе прекъсната за 

периода 01.02.2020 – 31.01.2021 г. по семейни причини. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди решението на КС на КАХКХ, относно възобновяване 

на обучението на задочен докторант Мина Кирякова. 

 

 

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

 

 

 

07.01.2021 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 07.01.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 1 

 

 На 07.01.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Кадрови въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 9, отсъстват В. Кметов и Л. Кайнарова – по уважителни 

причини, Е. Върбанова – в майчинство 

 

По точка 1.1 бе обсъдена молбата на задочен докторант Мина Тенева 

Кирякова за възобновяване на обучението по ДП Аналитична химия, считано от 

01.02.2021г. Нейната докторантура беше прекъсната за периода 01.02.2020 – 

31.01.2021 г. по семейни причини. 

Предложението бе обсъдено и прието с 9 гласа „за“ 

 

08.01.2021    Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 



ДО РЕКТОРА 

НА ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

ПРОФ. РУМЕН МЛАДЕНОВ 

 

 

 

 

М  О  Л   Б  А 
 

 

от  Мина Тенева Кирякова, задочен докторант - докторска програма Аналитична химия. 

Тема на дисертационния труд: „Подобряване на аналитичните характеристики при 

хидридна генерация в комбинация с емисионна спектрометрия с микровълнова плазма“ 

адрес: гр. Пловдив, ул. „Чорлу“, № 84 

тел.: 0877 696 400, е-mail: kiryakova@uni-plovdiv.net 

 

 

 

 

ГОСПОДИН  РЕКТОР, 

 

Моля да възстановя работа по задочната ми докторантура от  01.02.2021 г., поради 

изтичане на исканото от мен прекъсване за период от една година по семейни причини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 04.01.2020 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 под формата на интернет-базирана конферентна връзка на 

07.01.2021 г., бе разгледана молба от редовен докторант Нора Георгиева 

Сотирова за преминаване от редовна към задочна форма на докторантура 

(област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление: 4.2 Химически науки, докторска програма: 

Аналитична химия; тема на дисертационен труд: „Методи за определяне на 

следови елементи в тежки матрици от металургичните производства“). 

Членовете на КС на КАХКХ единодушно гласуваха с 9 гласа „за“ преминаването 

от редовна в задочна форма на обучение на докторанта, считано от 01.02.2021 г. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди предложената промяна във формата на обучение на 

докторант Нора Георгиева Сотирова. 

 

 

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

 

 

 

07.01.2021 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 07.01.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 1 

 

 На 07.01.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Кадрови въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 9, отсъстват В. Кметов и Л. Кайнарова – по уважителни 

причини, Е. Върбанова – в майчинство 

 

По точка 1.2 бе разгледана молба от редовен докторант Нора Георгиева 

Сотирова за преминаване от редовна към задочна форма на докторантура 

(област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление: 4.2 Химически науки, докторска програма: 

Аналитична химия; тема на дисертационен труд: „Методи за определяне на 

следови елементи в тежки матрици от металургичните производства“). 

Предложението бе обсъдено и прието с 9 гласа „за“ преминаването от 

редовна в задочна форма на обучение на докторанта, считано от 01.02.2021 г. 

 

08.01.2021     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 



ДО РЕКТОРА 

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

 

 

 

М  О  Л   Б  А 
 

 

от  Нора Георгиева Сотирова, 

редовен докторант към катедра „Аналитична химия и компютърна химия“, 

Химически факултет 

 

 

 

ГОСПОДИН  РЕКТОР, 

 

 

Моля за разрешение, докторантура ми да бъде трансформирана  от редовна в задочна 

форма на  обучение, считано от 01.02.2021 . 

 

Моля, да влезе в сила от 01.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 07.01.2021  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 под формата на интернет-базирана конферентна връзка на 

07.01.2021 г., бе разгледана молба от редовен докторант Мария Василева 

Френкева за преминаване от редовна към задочна форма на докторантура (област 

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

професионално направление: 4.2 Химически науки, докторска програма: 

Аналитична химия; тема на дисертационен труд: „Отнасяне на вибрационни и ЯМР 

спектри на органични съединения“. 

Членовете на КС на КАХКХ единодушно гласуваха с 9 гласа „за“ преминаването 

от редовна в задочна форма на обучение на докторанта, считано от 01.02.2021 г. 

 

Моля ФС на ХФ да утвърди предложената промяна във формата на обучение на 

докторант Мария Василева Френкева. 

 

 

Прилагам: 
1. Препис-извлечение от протокола на катедрения съвет; 
2. Молба от докторант Мария Френкева. 

 

 

 

07.01.2021 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 07.01.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 1 

 

 На 07.01.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Кадрови въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 9, отсъстват В. Кметов и Л. Кайнарова – по уважителни 

причини, Е. Върбанова – в майчинство 

 

По точка 1.3 бе разгледана молба от редовен докторант Мария Василева 

Френкева за преминаване от редовна към задочна форма на докторантура 

(област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, 

професионално направление: 4.2 Химически науки, докторска програма: 

Аналитична химия; тема на дисертационен труд: „Отнасяне на вибрационни и 

ЯМР спектри на органични съединения“. 

 

Предложението бе обсъдено и прието с 9 гласа „за“ преминаването от 

редовна в задочна форма на обучение на докторанта, считано от 01.02.2021 г. 

 

08.01.2021     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 



ДО РЕКТОРА 

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 

 

 

 

М  О  Л   Б  А 
 

 

от  Мария Василева Френкева, 

редовен докторант към катедра „Аналитична химия и компютърна химия“, 

Химически факултет 

 

 

ГОСПОДИН  РЕКТОР, 
 

 

Моля за Вашето разрешение да премина от редовна към задочна форма на 

докторантура по:  

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

информатика” 

Професионално направление: „4.2. Химически науки” 

Докторска програма: „Аналитична химия” 

Факултет : Химически 

Катедра: Аналитична химия и компютърна химия 

Дата на записване в докторантура: 01.03.2017 г.  

Заповед  № Р33-671 от 16.02.2017 г. 

Тема на дисертационния труд: „Отнасяне на вибрационни и ЯМР спектри на 

органични съединения”, утвърдена от ФС с Протокол № 186 от 31.01.2017 г. 

Научни ръководители: проф. д.н. Пламен Николов Пенчев и доц. д-р Марин 

Нейков Маринов 

 

Моля, промяната да влезе в сила от 01.02.2021 г. 

 

 

 

Дата: 06.01.2021 г.  С уважение :........................... 

гр. Пловдив        /М. Френкева/ 



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 под формата на интернет-базирана конферентна 

връзка на 07.01.2021 г., бе обсъдено осигуряването на учебните занятия за втори 

семестър, задочно обучение на академичната 2020-2021. Във връзка с това бе 

предложено да се привлече хоноруван преподавател за провеждане на 

упражнения по дисциплината „Математика – II част“ за студенти бакалаври от 

I-ви курс, специалност Химия, задочно обучение.  

Катедреният съвет единодушно прие (9 гласа „за“) и предлага на 

Факултетния съвет да одобри магистър Димитър Генчев Стоицов  като 

хоноруван преподавател за провеждане на 20 часа упражнения, по дисциплината 

„Математика – II част“, за специалност Химия, задочно обучение. 

 

Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет. 

 

07.01.2021 г.                                               Ръководител КАХКХ: 

/доц. д-р Кирил Симитчиев/ 



       Препис-извлечение от заседание  

       на катедра “Аналитична химия и КХ” 

       от 07.01.2021 

       

     ПРОТОКОЛ № 1 

 

 На 07.01.2021 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра 

Аналитична химия и компютърна химия,  проведено под формата на интернет-

базирана конферентна връзка. 

Дневен ред: 

1. Учебни въпроси 

2. Кадрови въпроси 

3. Текущи въпроси 

Общ състав 12 

Присъстват 9, отсъстват В. Кметов и Л. Кайнарова – по уважителни 

причини, Е. Върбанова – в майчинство 

 

По точка 2 бе обсъдено осигуряването на учебните занятия за втори 
семестър, задочно обучение на академичната 2020-2021. Във връзка с това бе 
предложено да се привлече хоноруван преподавател за провеждане на 
упражнения по дисциплината „Математика – II част“ за студенти бакалаври 
от I-ви курс, специалност Химия, задочно обучение.  

Катедреният съве предлага на Факултетния съвет да одобри магистър 
Димитър Генчев Стоицов  като хоноруван преподавател за провеждане на 20 
часа упражнения, по дисциплината „Математика – II част“, за специалност 
Химия, задочно обучение. 

Предложението бе обсъдено и прието с 9 гласа „за“. 

 

08.01.2021     Протоколчик: 

/П. Балабанова/ 




