
ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията за класиране на участниците 
в Националния конкурс за най-добра дипломна работа

за наградата „АКВАХИМ“ за 2022 г.

На свое заседание, състояло се на 8 юни 2022 г., Комисията за оценяване на участниците 
в Националния конкурс на СХБ за наградата на „АКВАХИМ-АД“ за най-добра дипломна 
работа по химия, защитена през 2021 г., в състав: проф. В. Бешков (председател:) и членове: 
чл.-кор. проф. Д. Цалев, проф. В. Димитров, доц. Ч. Бонев, проф. И. Вълчев, доц. В. 
Нейчев, доц. Л. Михайлова и ас. А. Камушева разгледа и оцени постъпилите документи 
на участниците в конкурса.
Представени са общо 10 дипломни работи: Факултет по химия и фармация при СУ „Св. 
Климент Охридски“ (СУ-ФХФ) - 5 бр., Химически факултет при Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски“ (ПУ-ХФ) - 4 бр., Химикотехнологичен и металургичен университет 
(ХТМУ) - 1 бр.
Оценяването и класирането се извърши въз основа на предварително обявените критерии: 
научни и приложни показатели на разработената тема, самостоятелност, оригиналност и 
творчески подход, оценката на дипломната работа при защитата, публикации по темата 
на дипломната работа и препоръки от специалисти в областта на темата.
Съгласно регламента на конкурса наградите са две и се присъждат за образователна степен 
„магистър“ и образователна степен „бакалавър“.
Разгледани са документите на следните участници в конкурса:
  1. Десислава Сашева Глушкова   СУ-ФХФ  бакалавър
  2. Марин Неделчев Христов   ПУ-ХФ  бакалавър
  3. Сезан Ергюн Феим   ПУ-ХФ  бакалавър
  4. Екатерина Антонова Вакарелска   СУ-ФХФ бакалавър
  5. Вержиния Живкова Варийска   ПУ-ХФ  магистър
  6. Верка Георгиева Димитрова   ПУ-ХФ  бакалавър
  7. Теодора Николаева Куленска  ПУ-ХФ  магистър
  8. Явор Алексиев Данов   ХТМУ   магистър
   9. Филип Петранов Маринов   СУ-ФХФ  магистър
 10. Върбина Асенова Иванова  СУ-ФХФ магистър
След обстойно дискутиране и направените съпоставки за възможностите на всеки един от 
кандидатите, комисията проведе тайно гласуване след оценяване по шестобална система 
от всеки член на комисията по обявените по-горе критерии и обяви следното класиране 
като присъди и съответните награди.
Класирането по точки:
  1. Явор Данов  159.0
  2. Десислава Глушкова 158.5
  3. Върбина Иванова  151.0
  4. Екатерина Вакарелска 135.3
  5. Виржиния Варийска  130.3
  6. Сезан Ергюм Феим  114.5
  7. Мариян Христов  112.0
  8. Филип Маринов  107.0
  9. Верка Димитрова 101.0
10. Теодора Куленска  101.0
Първо място с награда 2000 лв.: Явор Алексиев Данов за дипломна работа за придобита 
магистърска степен на тема „Криогенни носители, съдържащи В-циклодекстрин за 
доставяне на арипипразол“.
Второ място с награда 1000 лв.: Десислава Сашева Глушкова за дипломна работа за 
придобита бакалавърска степен на тема: „Получаване на наночастици чрез полиморфни 
превръщания в триглицериди“.
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