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П Р О Т О К О Л 

 

за избор на 1 член на Факултетния съвет и 1 член на Атестационната комисия 

от Общото събрание на  

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

 

 Днес, 06.06.2017 г., на Общо събрание на Факултет по химия и фармация се проведе 

избор на 1 член на Факултетния съвет и 1 член на Атестационната комисия на ФХФ. 

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

(председател), гл. ас. д-р Мариана Стефанова Герова (зам. председател), и  членове: гл. ас. 

д-р Даниела Цветанова Цекова; гл. ас. д-р Николай Александров Грозев; гл. ас. д-р Христо 

Георгиев Христов; гл. ас. д-р Цвета Павлова Сарафска.  

 От списъчния състав на Общото събрание на ФХФ, който към 06.06.2017 г. е 146 

души (117 преподаватели, 26 студенти и докторанти, 3 представители на учебно-помощен 

персонал) по уважителни причини (командировки, болнични) на 06.06.2017 г. отсъстват 12 

човека. Редуцираният състав на събранието е 134 човека. На събранието присъстваха 119 

човека. Необходимият минимум гласове за избор е 60 гласа. В проведеното тайно 

гласуване участваха 105 души. 

 Комисията по избора установи: 

 104 редовни и 1 невалидна бюлетини за избор на 1 член на Факултетния съвет от 

квотата на студенти и докторанти и 1 член на Атестационната комисия. 

 

При броенето бяха получени следните резултати: 

 

№ Студенти и докторанти ДА НЕ БЕЛИ 

1.  Гергана Пламенова Гочева – докторант (ФХ) 70 3 31 

2.  Иво Димитров Иванов – докторант (АХ) 46 12 46 

3.  Соня Русиянова Цибранска – докторант (ИХФИ) 50 12 42 

 

 

№ Член на Атестационната комисия на ФХФ ДА НЕ БЕЛИ 

4.  гл. ас. д-р Диана Чешмеджиева 100 2 2 

 

Крайният резултат от проведеното гласуване е следният:  

 

За член на Факултетния съвет е избран: 

Гергана Пламенова Гочева – докторант (ФХ) 

 

За член на Атестационната комисия на ФХФ е избран: 

гл. ас. д-р Диана Чешмеджиева 
 

 

Комисия по избора: 

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

гл. ас. д-р Мариана Герова (зам. председател)  ......................... 

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

гл. ас. д-р Николай Грозев    ......................... 

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

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

    


