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ПРОТОКОЛ
от заседание на Комисията за класиране на участниците
в конкурса за наградите за учители по химия
„Проф. Димитър Платиканов“ за 2022 г.
Конкурсът за наградите за учители по химия „Проф. Димитър Платиканов“, учреден и
финансиран от Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, се организира и
провежда от Съюза на химиците в България (СХБ) при Федерацията на научно-техническите
съюзи (ФНТС). Тазгодишното издание се проведе със заповед № 118/09.05.2022 г. от
Председателя на УС на СХБ проф. дн Венко Бешков. За целта беше определена комисия
в състав: проф. дн Борислав Тошев, Факултет по химия и фармация (ФХФ) при Софийски
университет (СУ) „Св. Климент Охридски“ (председател), доц. д-р Васил Нейчев, секретар
на СХБ (секретар) и членове проф. д-р Адриана Tафрова-Григорова, ФХФ-СУ, доц. д-р
Елена Бояджиева, ФХФ-СУ, г-жа Весислава Панджерова, главен експерт в Министерство
на образованието и науката, г-жа Антонина Димитрова, Международна фондация „Св. Св.
Кирил и Методий“, доц. Христо Чанев, ФХФ-СУ.
На 6 юни 2022 г. се състоя заседание на комисията, която разгледа документите на
участниците в конкурса за наградите за учители по химия в направление „Постижения
при създаването на най подходяща учебна среда за обучение по химия“.
Бяха номинирани четирима кандидати:
1. Ива Иванова Цветанова-Иванова, учител по химия и информатика в Профилирана
природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ в Ботевград.
2. Нели Йорданова Райчева, учител по химия в 4-а Езикова гимназия „Фредерик Жолио
Кюри“ във Варна.
3. Станислава Стефанова Стефанова, учител по природни науки в Частно основно
училище „Цар Симеон Велики“ и Частна гимназия по природни науки и
предприемачество „Асен Йорданов“ в с. Иваняне, Столична община.
4. Красимира Йорданова Димитрова, учител по химия и физика, организация и
методика на обучението „Човекът и природата“, V и VI клас, модул „Биология“,
в Основно училище „Захари Стоянов“ във Варна.
Комисията установи, че представените предложения отговарят на изискванията на
конкурса. С явно гласуване комисията реши да присъди две награди по 1000 (хиляда) лв. на
Нели Йорданова Райчева и Станислава Стефанова Стефанова. Наградите ще бъдат връчени
по време на откриването на 11-а Национална конференция по химия и 49-а Национална
конференция на учителите по химия на 23 юни т.г. в Химико-технологичния и металургичен
университет в София. Началният час ще бъде обявен допълнително.
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