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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

ЗА НАГРАДАТА „АКВАХИМ“
НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 г.

„ЗА НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА“

СХБ
1901 

КЛАСИРАНЕ

Комисия за определяне на наградата „АКВАХИМ“ в националния конкурс на Съюза на 
химиците в България „За най-добра дипломна работа“ през 2016 г. разгледа представените 
документи от 9 кандидати: трима от Химикотехнологичен и металургичен университет 
в София (ХТМУ) и шест от Факултет по химия и фармация при Софийски университет 
„Св. Кл. Охридски“ (СУ-ФХФ). Оценяването и класирането се извърши въз основа на 
предварително обявените критерии: научни и приложни показатели на разработената тема, 
самостоятелност, оригиналност и творчески подход, оценка на дипломната работа при 
защитата, публикации по темата на дипломната работа и участие в научни конференции 
и препоръки от специалисти в областта на темата.
След обстойно дискутиране от състава на шестчленна комисия и направените съпоставки 
за възможностите на всеки един кандидат, на 23 февруари 2017 г. беше проведено гласуване 
с оценки по шестобалната система за обявените критерии.
Предвид голямото тематично разнообразие и високото качество на изпълнение на диплом-
ните работи от страна на кандидатите, комисията реши да присъди една първа награда 
(2000 лв.) и две втори „поощрителни“ награди (по 500 лв.) за цялостно изпълнение на 
дипломна работа по химия, защитена през 2016 година.
Комисията в състав проф. дн Венко Бешков (председател) и членове: чл.-кор. проф. дн 
Димитър Цалев, доц. д-р Иво Вълчев, доц. д-р Чавдар Бонев, доц. д-р Васил Нейчев и доц. 
д-р Катя Арищирова присъди единодушно наградата „АКВАХИМ“ на Съюза на хими-
ците в България за 2016 година на Диана Чолакова и поощрителни награди на Десислава 
Георгиева и Росица Стойкова.   

РЕЗУЛТАТИ
  Участник  Висше училище  Бал
 1. Диана Чолакова  СУ-ФХФ  35.50
 2. Десислава Гергинова  ХТМУ  35.47 
 3. Росица Стойкова  ХТМУ  34.16
 4. Ивалена Георгиева ХТМУ  32.74
 5. Мартин Недялков  СУ-ФХФ  31.83
 6. Христо Рашеев  СУ-ФХФ  31.07
 7. Валентин Георгиев  СУ-ФХФ  30.74
 8. Калина Илиева  СУ-ФХФ  30.33
 9. Беатрис Николова  СУ-ФХФ  30.12


