
ПРОТОКОЛ 

от заседание на комисията за класиране на кандидатите 

за участие в Национална програма «Млади учени и постдокторанти» 

в Химическия факултет през академичната 2018-2019 г. 

 

 

Днес, 16 ноември 2018 година се проведе заседание на комисията, назначена със заповед № 

Д-10 / 5. 11. 2018 г. на Декана на Химическия факултет в състав: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова – Зам. Декан по научната дейност 

Членове: Проф. дхн Васил Делчев 

Доц. д-р Ваня Лекова 

Доц. д-р Кирил Симитчиев  

Доц. д-р Пламен Ангелов 

Лидия Кайнарова – редовен докторант, млад учен 

 Присъстваха всички членове на комисията. 

Комисията прегледа представените документи на кандидатите от Химическия факултет за 

участие в Националната програма „Млади учени и постдокторанти“. В определения срок са постъпили 

9 комплекта документи от постдокторанти, отговарящи на изискванията на Закона за насърчаване на 

научните изследвания (ЗННИ). При оценяването на кандидатите, факултетната комисия използва 

подготвените за програмата критерии от университетската комисия, в частта за природо-

математически науки. Всички кандидати отговарят на минималния праг за кандидатстване, а именно 

брой публикации по критерий №1. 

Проверени са и са попълнени бланките за оценяване на кандидатите. Същите са разделени в 

зависимост от статута им в Пловдивски университет, като в таблиците по-долу, са подредени 

кандидатите по ред на общия им брой точки: 

№ Трите имена Изисквания по 

ЗННИ 

Общ 

брой 

точки 

Статут на кандидата 

в организацията 

1. Гл. ас. д-р Деяна Любомирова Георгиева д-р от 6.04.2015 285 на ОТД в ПУ 

2. Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова д-р от 13.07.2015 269 на ОТД в ПУ 

3. Гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова д-р от 1.07.2016 104 на ОТД в ПУ 

4. Гл. ас. д-р Кирила Трифонова Стойнова д-р от 3.11.2014 73 на ОТД в ПУ 

5. Гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов д-р от 23.02.2015 64 на ОТД в ПУ 

6. Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов д-р от 2.10.2017 61 на ОТД в ПУ 

7. Ас. д-р Йордан Иванов Стремски д-р от 30.07.2018 36 на ОТД в ПУ 

8. Гл. ас. д-р Слава Христова Цонева д-р от 22.01.2018 35 на ОТД в ПУ 

 



 Факултетната комисия предлага да бъде новоназначен следния кандидат като химик-

изследовател (постдокторант) към НПД. 

№ Трите имена Изисквания по 

ЗННИ 

Общ 

брой 

точки 

Статут на кандидата в 

организацията 

1. д-р Стефка Руменова Начкова д-р от 28.05.2018 42 Предложение за назначаване 

на 4 часов работен ден като 

химик-изследовател 

(постдокторант) към НПД 

 

 

Факултетна комисия: 

Председател: Проф. д-р Гинка Антова ........................................... 

Членове: Проф. дхн Васил Делчев ........................................... 

Доц. д-р Ваня Лекова  ........................................... 

Доц. д-р Кирил Симитчиев ........................................... 

Доц. д-р Пламен Ангелов ........................................... 

Лидия Кайнарова  ........................................... 

 

 


