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sa pedoenume cmydeumu u HauoJtomo Ha

smoput cenlecmbp 3q 3adoquume cmydeumu,
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KC sa xar. Opranuuna xr,rM[s Ha cBoe 3aceAaHr.re
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r.

cneA

o6crx4aue, eauHoAyrxHo rroAKpefl]r HalpaBeHr.rre npeAJroxeHr,rr.
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OKC daxataot p 3a acuqKu cnequatHocmu u3nbtHtadm u3ucKadHetno.

2) 3a ar.rcquu-ur,rHr,r,

orroBaprr na
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До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук

ДОКЛАД
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 интернетбазирана 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.
гр. Пловдив

С уважение : ...........................

До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук

ДОКЛАД
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 интернетбазирана 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
гр. Пловдив

С уважение : ...........................

До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук

ДОКЛАД
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 интернетбазирана 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.
гр. Пловдив

С уважение :...........................
/М. Френкева/

До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук
ДОКЛАД
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 интернетбазирана 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/

