До Факултетния съвет
на Химически факултет
Тук

ДОКЛАД
от доц. д-р Веселин Кметов
председател на комисията за избор на редовни докторанти
по докторска програма Аналитична химия

Уважаеми членове на ФС,
На 15. 01. 2016 г. комисия, назначена със заповед на Ректора в състав:
Председател:
доц. д-р Веселин Йорданов Кметов
Членове:
доц. д-р Виолета Миленкова Стефанова
доц. д-р Пламен Николов Пенчев
проведе конкурсен изпит за редовни докторанти по област на висше образование – 4.
Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 4.2 Химически
науки; докторска програма – Аналитична химия с кандидати:
- Ваня Йорданова Запрянова;
- Динко Бинев Стойков;
- Мария Василева Френкева;
- Мина Тенева Кирякова;
- Нора Георгиева Сотирова;
- Недялка Петрова Фогел.
Резултатите от проведеният изпит са както следва:
Писмен изпит

Устен изпит

Общ успех

Мн. добър 5,00

Мн. добър 5,00

Мн. добър 5,00

Динко Бинев Стойков

Добър 4,00

-

-

Мария Василева Френкева

Добър 4,25

-

-

Отличен 5,50

Отличен 5,50

Отличен 5,50

Добър 3,50

-

-

Ваня Йорданова Запрянова

Мина Тенева Кирякова
Нора Георгиева Сотирова
Недялка Петрова Фогел

Не се яви

На проведения изпит по английски език успешните кандидатите са получили следните
оценки:
- Ваня Йорданова Запрянова – добър 4,00;
- Мина Тенева Кирякова – отличен 5,50.

Въз основа на показаните резултати комисията предлага на Факултетния съвет да
бъдат избрани:
1. Мина Тенева Кирякова за редовен докторант по област на висше образование – 4.
Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 4.2 Химически
науки; докторска програма – Аналитична химия.
2. Ваня Йорданова Запрянова за редовен докторант по област на висше образование –
4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление – 4.2
Химически науки; докторска програма – Аналитична химия.

19. 01. 2016 г.
гр. Пловдив

Председател на комисията:
/ доц. д-р В. Кметов /

До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук
ДОКЛАД
от доц. д-р Виолета Стефанова
Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”
Уважаеми г-н Декан,
На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична
химия и компютърна химия” бяха обсъдени темите и научните
ръководители на успешно положилите изпита докторанти.
Относно зачисляването на Мина Тенева Кирякова като редовен
докторант към Катедра Аналитична химия по научна специалност
01.05.04 Аналитична химия, катедреният съвет единодушно прие
следните предложения:
Тема на дисертационния труд: „Подобряване на качеството на
аналитичните резултати чрез изследване на бюджета на
неопределеност”
Научен ръководител – доц.д-р Веселин Йорданов Кметов
Моля, Факултетният съвет да одобри предложените тема и
ръководител на докторанта.
Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет.
18.02.2016

Ръководител КАХКХ
доц.д-р Виолета Стефанова

Препис-извлечение
от заседание
на катедра “АХ и КХ”
от 17.02.2016
ПРОТОКОЛ № 2
На 17.02.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на катедра
“Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав 10, присъстват 9, отсъства доц. Н. Кочев
Необходим брой за положителен избор 6
Дневен ред:
1. Учебни въпроси
2. Кадрови въпроси
3. Текущи въпроси
По точка 1 от дневния ред бяха обсъдени темите и научните
ръководители на новите докторанти.
- Докторант Мина Тенева Кирякова
Тема „ Подобряване на качеството на аналитичните резултати
чрез изследване бюджета на неопределеност”
Ръководител – доц.д-р Веселин Йорданов Кметов
След дискусия с 9 гласа “за” предложенията бяха приети.
18.02.2016

Протоколчик:

/П. Балабанова/

До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук
ДОКЛАД
от доц. д-р Виолета Стефанова
Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”
Уважаеми г-н Декан,
На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична
химия и компютърна химия” бяха обсъдени темите и научните
ръководители на успешно положилите изпита докторанти.
Относно зачисляването на Ваня Йорданова Запрянова като
редовен докторант към Катедра Аналитична химия по научна
специалност 01.05.04 Аналитична химия, катедреният съвет обсъди
официално депозираното предложение на Лаборатория за твърди
биогорива, компост и биоразградими отпадъци към Енергийна
агенция Пловдив, с което се заявява желание активно съдействие и
съвместно ръководство на изследователската работа по темата на
докторантурата.
Катедреният съвет единодушно прие следните предложения:
Тема на дисертационния труд: „Изпитване на биоразградими
отпадъци”
Научен ръководител: гл.ас. д-р Кирил Костов Симитчиев
и
Съръководител: инж. д-р Елка Николова Пискова ръководител
на Лаборатория за твърди биогорива, компост и биоразградими
отпадъци към Енергийна агенция Пловдив
Моля, Факултетният съвет да одобри предложените тема и
ръководители на докторанта.
Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет.
18.02.2016

Ръководител КАХКХ
доц.д-р Виолета Стефанова

Препис-извлечение
от заседание
на катедра “АХ и КХ”
от 17.02.2016
ПРОТОКОЛ № 2
На 17.02.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав 10, присъстват 9, отсъства доц. Н. Кочев
Необходим брой за положителен избор 6
Дневен ред:
1. Учебни въпроси
2. Кадрови въпроси
3. Текущи въпроси
По точка 1 от дневния ред бяха обсъдени темите и научните
ръководители на новите докторанти.
- Докторант Ваня Йорданова Запрянова
Тема „Изпитване на биоразградими отпадъци”
Ръководител – гл.ас.д-р Кирил Костов Симитчиев
Съръководител - д-р Елка Николова Пискова, ръководител на
Лаборатория за твърди биогорива, компост и биоразградими отпадъци
към Енергийна агенция, Пловдив
След дискусия с 9 гласа “за” предложенията бяха приети.
18.02.2016

Протоколчик:

/П. Балабанова/

До Факултетния съвет
на Химически факултет
Тук

ДОКЛАД
от доц. д-р Кирил Гавазов
председател на комисията за избор на редовни докторанти
по докторска програма Методика на обучението по химия

Уважаеми членове на ФС,
На 15. 01. 2016 г. комисия, назначена със заповед на Ректора в състав:
Председател:
доц. д-р Кирил Блажев Гавазов
Членове:
доц. д-р Йорданка Димитрова Димова
доц. д-р Мария Атанасова Миневска
проведе конкурсен изпит за редовни докторанти по област на висше образование – 1.
Педагогически науки; професионално направление – 1.3 Педагогика на обучението по ...;
докторска програма – Методика на обучението по химия с кандидат:
- Златка Христова Гарова.
Резултатите от проведеният изпит са както следва:
Златка Христова Гарова

Писмен изпит

Устен изпит

Общ успех

Отличен 5,50

Отличен 6,00

Отличен 5,75

На проведения изпит по английски език Златка Христова Гарова е получила оценка
Добър 4,00.
Въз основа на показания успех комисията предлага на Факултетния съвет да бъде
избрана Златка Христова Гарова за редовен докторант по област на висше образование – 1.
Педагогически науки; професионално направление – 1.3 Педагогика на обучението по ...;
докторска програма – Методика на обучението по химия.

19. 01. 2016 г.
гр. Пловдив

Председател на комисията:
/ доц. д-р К. Гавазов /

До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук
ДОКЛАД
от доц. д-р Виолета Стефанова
Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”
Уважаеми г-н Декан,
На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична
химия и компютърна химия” бе разгледан отчетът на Слава
Христова Цонева за третата година от докторантурата й.
Научният ръководител доц. д-р Пламен Пенчев запозна членовете на
катедрата със становището си и предложи оценка за третата година на
докторантурата Добър (4). След обсъждане на представените
резултати, отчетът и оценката на научния ръководител бяха бе
единодушно приети.
Предлагаме на ФС на ХФ да приеме отчетът на Слава
Христова Цонева с оценка Добър (4).
Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет.
22.02.2016

Ръководител КАХКХ
доц.д-р Виолета Стефанова

Препис-извлечение
от заседание на катедра
”Аналитична химия и КХ”
от 19.02.2016

ПРОТОКОЛ № 3
На 19.02.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав 10
Присъстват 9, отсъства гл.ас. Ат. Терзийски
Необходим брой за положителен избор 6
Дневен ред:
1. Учебни въпроси
2. Текущи въпроси
По точка 1 от дневния ред беше изслушан отчетът на докторант
Слава Христова Цонева за третата година от редовната й
докторантура. След дискусия отчетът беше приет с 9 гласа “за” и беше
дадена оценка Добър (4).
Решение: Катедреният съвет предлага на ФС на ХФ да приеме
отчета на Слава Христова Цонева за третата година от докторантурата
и да й бъде дадена оценка Добър (4).
19.02.2016

Протоколчик:

/П. Балабанова/

До Декана на
Химически факултет
ПУ” Паисий Хилендарски”
гр. Пловдив

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
на
Слава Христова Цонева,
редовен докторант към катедра “Аналитична химия и Компютърна химия”
на Химически факултет

За третата година от Докторантурата
(за периода 01.03.2015-29.02.2016г.)

Тема на дисертационната работа: „Компютърна интерпретация на
вибрационни спектри” .
Научен ръководител: доц. д-р Пламен Пенчев.

Изготвеният годишен отчет е съобразно план-програмата, предвидена за
третата година от Докторантурата.

І. Работа по дисертацията:
1. Направена е допълнителна литературна справка на общо около 30
източника:

1.1. ИЧ и Раман Спектроскопия
1.2. Експертни системи за автоматично интерпретиране на молекулни спектри, в
т.ч. ИЧ и Раман
1.3. Спектро-структурни корелации, базирани на “fuzzy” логика
1

2. Експериментална работа:

2.1. Проведохме изследване на търсене по подобие на ИЧ пикове и по цяла
спектрална крива на неизвестни съединения в библиотека от вибрационни
спектри. Съответните изследвания за търсене по спектрална крива,
публикувани в литературата са повторени от нас – получените резултати
съвпадат с публикуваните.
2.2. Търсене на случайно селектирани 1000 спектъра на неизвестни съединения
по ИЧ пикове в библиотека от 10000 спектъра, организирани на случаен
принцип. Целта е да се изведат зависимости по отношение на спектроструктурната корелация. Проведени са 100 сесии на библиотечно търсене
при комбинация на двата вида допуска за сравняване на пикове – по
вълново число (абсцисата) и по абсорбция (ордината). С използване на
четирите мерки за спектрално подобие сесиите за претърсване на
библиотеката са общо 400.
2.2.1. Мерки за спектрално подобие, които са използвани за търсене по
пикове – подобие (сечение), скаларно произведение, право и обратно
търсене
2.2.2. Мерки за структурно подобие, които са използвани – Джакард с 307
дескриптора, Танимото с 500 дескриптора.
Като резултат от обработката на хит-списъците се получава, че оптималните
допуски са ∆ν = 25 cm-1 и ∆Α = 0.7 a.u.
2.3. Търсене на случайно селектирани 330 неизвестни съединения по ИЧ пикове
в библиотека от 330 спектъра, избрани на случаен принцип.
2.3.1. Мерки за спектрално подобие, които са използвани за търсене по
пикове – подобие (сечение), скаларно произведение, право и обратно
търсене
2.3.2. Мерки за структурно подобие, които са използвани – Джакард с 307
дескриптора, Танимото с 500 дескриптора.
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Получените резултати от обработката на хит-списъците не позволяват определяне
на оптималните допуски с такава малка извадка.
2.4. Проведохме търсене на случайно селектирани 330 неизвестни съединения
по Раман пикове в библиотека от 330 спектъра.
2.4.1. Мерки за спектрално подобие, които са използвани за търсене по
пикове – подобие (сечение), скаларно произведение
2.4.2. Мерки за структурно подобие, които са използвани –Танимото с 500
дескриптора.
Като резултат от обработката на хит-списъците се получава, че оптималните
допуски са ∆ν = 30 cm-1 и ∆Α = 0.4 a.u.
2.5. С 30 ИЧ спектъра от наши спектрални библиотеки, приети за неизвестни,
бяха определени оптималните допуски по вълново число (абсцисата) и по
абсорбция (ордината) при търсене в библиотека от 13484 спектъра. Беше
показано,

че тези получени

оптимални допуски

са различни

от

опитималните за търсене по подобие и за четирите алгоритъма за
сравняване на пикови таблици.
2.6. С помощта на програмата IRSS извърших претърсване на ИЧ и Раман
спектрални библиотеки за еднакви структури с цел де се определи степента
на съвпадение по генерирани SMILES-кодове /PADELdescriptors/. Данните
за генерираните кодове са предоставени от докторант Стефка Начкова.
2.7. Проведох спектрално измерване на ИЧ спектри на апарат VERTEX 70 FTIR spectrometer (Bruker Optics) на природни съединения, синтезирани от
гл.ас. д-р П. Бозов, Биологически факултет.
2.8. Проведох спектрално измерване на Раман и ИЧ спектри на апарати RAM II
и VERTEX 70 FT-IR spectrometer (Bruker Optics) на съединения,
синтезирани от групата на доц.д-р Р.Бакалска, Химически факултет.
2.9. Проведох научно-изследователска дейност – тестови търсения на 50 Раман
спектъра в библиотека от 330 Раман спектъра по четири алгоритъма
3

(Forward, Reverse, Scalar Product и Simetric search). Резултатите ще бъдат
включени в Дисертацията ми.
2.10.

Посетих и взех участие в Конференция с международно участие,

проведена от Русенски университет”Ангел Кънчев”, филиал Разград на 1516.10.2015г.


Публикация в Научни трудове на Русенския Университет - S.Tsoneva,
S.Nachkova, P.Penchev; Joint Spectral Database of Infrared and Raman
Spectra. Scientific works: University of Ruse “Angel Kanchev”, 54, Issue
10.1, 36-40 (2015)

2.11.

Написах част предварителен текст от раздел „Резултати и Дисктусия“

относно изследване на връзката между структурно подобие и спектрално
подобие, който беше включен в изложението към доклада, изнесен пред
катедрата.
2.12.

Във връзка с подготовката си за защита на Дисертацията изнесох и

семинар за резултатите, описани по-горе, пред членовете на групата по
Молекулна спектроскопия.

ІІ. Учебна работа и педагогическа дейност:
1. Педагогическа дейност:

1.1. Провеждане на упражнения с бакалаври за II-ри семестър, уч.год 2014/2015:
1.2. Медицинска химия –/общо 24 часа/
1.3. Провеждох упражнения със студенти, бакалаври специалност Химия с
маркетинг /редовно обучение/, Университетска химия /задочно обучение/
по дисциплина „Инструментални методи за анализ“ /общо 144 часа/.
1.4. Провеждох упражнения със студенти, бакалаври специалност Медицинска
химия, по дисциплина „Анализ на лекарствените вещества“ /общо 88 часа/.

4

1.5. Проведох

упражнения

със

студенти,

магистри

специалност

Спектрохимичен анализ, по дисциплина „Съвременни насоки в молекулния
спектрален анализ“ /10.00 уч.ч.х 2 групи, общо 20 часа/.

2. Посещение на специализирани курсове:

2.1. Посетих Научна конференция с международно участие проведена от
Русенски университет”Ангел Кънчев”, филиал Разград на 16-17.10.2015г.
 Тема на постер: „Joint Spectral Database of Infrared and Raman Spectra”.
2.2. Посетих специализиран курс във връзка Нормативните документи и
законовите норми при анализ на храни, организиран съвместно от ЦЛИХК
и Лабимекс
2.3. Посетих семинар на тема Съвременни методи за химически анализ и
контрол, организиран съвместно от ПУ“П.Хилендарски гр.Пловдив и
АСМ2&Thermo Fisher Scientific, гр.София

гр. Пловдив
22.02.2016г.
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Слава Цонева
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доц. д-р Пламен Пенчев
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доц. д-р Виолета Стефанова
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До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук
ДОКЛАД
от доц. д-р Виолета Стефанова
Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”
Уважаеми г-н Декан,
На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична
химия и компютърна химия” беше обсъдено и прието предложението
на научният ръководител да се удължи срокът на докторантурата на
Слава Христова Цонева с шест месеца.
Предлагаме на ФС на ХФ да утвърди решението - срокът на
докторантурата на Слава Христова Цонева да бъде удължен с
шест месеца.
Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет.

22.02.2016

Ръководител КАХКХ
доц.д-р Виолета Стефанова

Препис-извлечение
от заседание на катедра
”Аналитична химия и КХ”
от 19.02.2016

ПРОТОКОЛ № 3
На 19.02.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав 10
Присъстват 9, отсъства гл.ас. Ат. Терзийски
Необходим брой за положителен избор 6
Дневен ред:
3. Учебни въпроси
4. Текущи въпроси
По точка 1 от дневния ред катедреният съвет обсъди и прие
предложението да се удължи срокът на докторантурата на Слава
Христова Цонева с шест месеца.
Решение: Катедреният съвет предлага на ФС на ХФ срокът на
докторантурата на Слава Христова Цонева да бъде удължен с шест
месеца.
19.02.2016

Протоколчик:

/П. Балабанова/

До Декана на ХФ
при ПУ “Паисий Хилендарски”
Тук
ДОКЛАД
от доц. д-р Виолета Стефанова
Ръководител на катедра “Аналитична химия и компютърна химия”
Уважаеми г-н Декан,
На заседание на Катедрения съвет на катедра “Аналитична
химия и компютърна химия” беше обсъдено осигуряването на
учебните занятия за втори семестър. Във връзка големият брой групи
от студенти в специалностите на Биологически факултет, бе обсъдена
нуждата от привличане на хоноруван преподавател.
Катедреният съвет единодушно прие и предлага на Факултетния
съвет да одобри Павлина Мартинова Хаджиева (бакалавър
Компютърна химия) като хоноруван преподавател за водене на 120
часа упражнения по дисциплината „Аналитична химия с
инструментални методи“,
за специалностите: „Биология”,
„Екология и ООС” и „Медицинска биология”.
Прилагам препис-извлечение от катедрения съвет.

18.02.2016

Ръководител КАХКХ
доц.д-р Виолета Стефанова

Препис-извлечение

от заседание
на катедра “АХ и КХ”
от 17.02.2016
ПРОТОКОЛ № 2

На 17.02.2016 се проведе заседание на катедрения съвет на
катедра “Аналитична химия и компютърна химия”.
Общ състав 10, присъстват 9, отсъства доц. Н. Кочев
Необходим брой за положителен избор 6
Дневен ред:
1. Учебни въпроси
2. Кадрови въпроси
3. Текущи въпроси
По точка 2 от дневния ред беше обсъдено предложение да се
назначи като хоноруван преподавател Павлина Мартинова Хаджиева
за водене на 120 часа упражнения по „Аналитична химия” за
специалностите „Биология”, „Екология и ООС” и „Медицинска
биология”
След дискусия с 9 гласа “за” предложението беше прието.
18.02.2016

Протоколчик:

/П. Балабанова/

