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To: rio_sofia_grad@mon.bg, l.dodev@mon.bg
Cc: hgagov@abv.bg, sshishkov@biofac.uni-sofia.bg, Mariela Chichova <mariella_ch@abv.bg>, Victoria Necheva <v.necheva@abv.bg>, Yovana
Todorova <yovana.todorova@gmail.com>, y.evstatieva@biofac.uni-sofia.bg, buzunov@uni-sofia.bg, Elena Boiadjieva <exeb@chem.uni-sofia.bg>,
Peter Kralchevsky <pk@lcpe.uni-sofia.bg>, s.anachkov@lcpe.uni-sofia.bg, nhtvr@chem.uni-sofia.bg, vatanasov@chem.uni-sofia.bg,
mbogdanov@chem.uni-sofia.bg, decan@phys.uni-sofia.bg, ald@phys.uni-sofia.bg, Todor Mishonov <mishonov@bgphysics.eu>, gyulchev@phys.unisofia.bg, nminkov@inrne.bas.bg, peter@gammakonsult.bg, tsvetgeorg@gmail.com, lambrev@phys.uni-sofia.bg, rraykova@phys.uni-sofia.bg,
lb_lact@mail.bg, iliani@astro.bas.bg, lulylectures@phys.uni-sofia.bg, rmiteva@space.bas.bg, Victor Danchev <spectrefdx@gmail.com>,
akofmg@gmail.com
От: проф. дфн Тодор Мишонов,
Катедра Теоретична Физика,
Физически факултет,
Софийски университет
e-mail: tmishonov@phys.uni-sofia.bg
GSM: 0.886.331.693
До: г-жа Ваня Кастрева, началник на РУО - София-град
тел. 02 935 6050
e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg
и
г-н Лазар Додев, директор на Дирекция "Квалификация и кариерно развитие"
тел: 02 9217 436
e-mail: l.dodev@mon.bg
Уважаеми г-жо Кастрева и г-н Додев
Този месец (2-6 юли 2018 г.) в Софийски университет Св. Климент Охридски се проведе поредната
24 лектория по Съвременни проблеми на природните науки;
прилагам като прикачени файлове:
1) пълната програма на лекторията July_Lectures_2018.docx
2) образеца на сертификата в който е дадена програмата по часове за всеки от дните
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Sertifikat_2018_Anka_Atanasova_July_Lectures.doc
Удостоверението за участие тази година е оформено
по образец от миналата година след проведената ни среща в МОН.
В скоро време колегите-учители ще се обърнат към вас за заверка и признаване
на един квалификационен кредит, който следва да се присъди на нашия
присъствен, безплатен, квалификационен курс:
"Юлска лектория по съвременни проблеми на природните науки"
с хорариум от 17 академични часа.
Догодина ще се проведе юбилейната 25 лектория по природни науки.
Обръщам се към Вас и за съдействие, в случай на промяна на образците за удостоверенията
да бъда информиран своевременно.
Допълнително от Софийски университет ще се обърнем към МОН
лекторията да бъде включена в календарния план на министерството.
Предварително ви благодаря за съдействието,
Тодор Мишонов,
Общ координатор на лекторията
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