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Приложение 3.2 

П Р О Т О К О Л 

 

От второ гласуване (балотаж) за избор на членове на Факултетния съвет за попълване на 

квотата на нехабилитираните преподаватели  

от Общото събрание на  

Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” 

 

 Днес, 6.06.2018 г., Общото събрание на Факултет по химия и фармация проведе 

второ гласуване за избор на двама членове на ФС на ФХФ от квотата на нехабилитираните 

преподаватели. 

 Членове на комисията по избора бяха: доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова 

(председател), гл. ас. д-р Николай Александров Грозев (зам. председател) и  гл. ас. д-р 

Даниела Цветанова Цекова, гл. ас. д-р Невена Иванова Петкова-Янкова, гл. ас. д-р Христо 

Георгиев Христов, гл. ас. д-р Цвета Павлова Сарафска, гл. ас. д-р Валя Кирилова 

Николова.  

 От списъчния състав на Общото събрание на ФХФ, който към 5.06.2018 г. е 144 

души (115 преподаватели, 18 студенти, 8 докторанти, 3 представители на учебно-помощен 

персонал) по уважителни причини (командировки, болнични) на 5.06.2018 г. отсъстват 13 

човека. Редуцираният състав на събранието е 131 човека. Един час след началото на 

Общото събрание са се регистрирали 117 члена. За избор на кандидат за член на ФС са 

необходими 59 гласа „ДА“.   

В проведеното тайно гласуване на 6.06.2018 г. участваха 94 души. 

 Комисията по избора установи: 

 92 редовни бюлетини за избор на членове на Факултетния съвет от квотата на 

нехабилитираните преподаватели. 

 

При броенето бяха получени следните резултати. 

 

  Да Бели Не общо 

гл.ас. д-р Васил Атанасов (кандидатура от кат. 

“АХ”) 
41 39 12 92 

гл.ас. д-р Валя Николова (кандидатура от кат. 

“ФПОХ”) 
35 47 10 92 

гл.ас. д-р Искра Колева (кандидатура от кат. 

“ФПОХ”) 
33 49 10 92 

гл.ас. д-р Жасмина Петрова (кандидатура от кат. 

“ФХ”) 
32 44 16 92 

гл.ас. д-р Марин Симеонов (кандидатура от кат. 

“ФПОХ”) 
29 53 10 92 

гл.ас. д-р Цвета Павлова Сарафска (кандитатура от 

кат. “ПНХ”) 
29 46 17 92 

гл.ас. д-р Захари Винаров (кандидатура от кат. 

“ИХФИ”) 
26 50 16 92 

ас. Десислава Станишева (кандидатура от кат. 

“ФПОХ”) 
23 57 12 92 
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гл.ас. д-р Веселина Точева Рангелова (кандитатура 

от кат. “ПНХ”) 
23 52 17 92 

гл.ас. д-р Светослав Аначков (кандидатура от кат. 

“ИХФИ”) 
23 52 17 92 

гл.ас. д-р Станислава Стефанова Тодорова 

(кандитатура от кат. “ПНХ”) 
23 52 17 92 

гл.ас. д-р Николай Грозев (кандидатура от кат. 

“ФХ”) 
12 59 21 92 

гл.ас. д-р Вероника Михайлова (кандидатура от кат. 

“АХ”) 
10 62 20 92 

 

 

 

Крайният резултат от проведеното гласуване е следният:  

 

За членове на Факултетния съвет са избрани: 
 

Нехабилитиран преподавател: 

1.  гл. ас. д-р Васил Атанасов 

2.  гл. ас. д-р Валя Николова 

 

 

 

Комисия по избора: 

доц. д-р Кръстанка Маринова (председател)  ......................... 

гл. ас. д-р Николай Грозев (зам. председател)  ......................... 

гл. ас. д-р Даниела Цекова    ......................... 

гл. ас. д-р Невена Петкова-Янкова  ......................... 

гл. ас. д-р Христо Христов    ......................... 

гл. ас. д-р Цвета Сарафска    ......................... 

гл. ас. д-р Валя Николова    ......................... 

    


