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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 

02.06.2010 г. 
 

ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 
1. Хорариумът по дисциплината чужд език за български студенти да се 

намали от 4 на 2 часа седмично.  
2. Хорариумът на дисциплината Български език за чуждестранните студенти 

и на студентите, обучаващи се на английски език да се намали от 4 на 2 
часа седмично. 

3. Избира на доц. Л. Драганова за хоноруван преподавател по технология на 
лекарствата за учебната 2010 / 2011 г. 

4. Избира на доц. В. Русева за хоноруван преподавател по физикохимия за 
учебната 2010 / 2011 г. 

5. Избира на гл. ас. Р. Стоянова за хоноруван преподавател по математика за 
учебната 2010 / 2011 г. 

6. Приема научния и финасов отчет на маг. фарм. Мая Чавдарова, редовен 
докторант в катедрата по фармакогнозия 

7. Утвърждава научния и финасов план на докторантката маг. фарм. Мая 
Чавдарова за учебната 2010 / 2011 г. на стойност 2984,18 лв. 

8. Приема научния и финасов отчет на Евгени Игов, редовен докторант в 
катедрата по фармацевтична химия 

9. Утвърждава научния и финасов план на докторанта Евгени Игов за 
учебната 2010 / 2011 г. на стойност 2900 лв. 

10. Приема научния и финасов отчет на Димитър Манолов, задочен докторант 
в катедрата по организация и икономика на фармацията 

11. Утвърждава научния и финасов план на докторанта Димитър Манолов за 
учебната 2010 / 2011 г. на стойност 541 лв. 

12. Да бъдат прехвърлени на максимум 15 души от ВУ в страната и чужбина 
във втори и трети курс, при условия за класиране:  
 завършена пълна учебна година,  
 успешно издържани кандидат-студентски изпити в МУ – София през 

последните 5 години,  
 успех от следването във ВУ от което идва кандидатът. 

13. Постъпилите средства от съвместния курс с ИАЛ след заплащане на ДДС, 
вноски към Републиканския бюджет и хонорарите на лекторите, да бъдат 
разпределени както следва: 
 50% за ФФ,  
 до 15% за спонсориране на студентски участия в национални и 

международни прояви,  
 до 10% за техническо обслужване на провеждането на курса,  
 до 10% за счетоводно обслужване,  
 до 15% за чуждестранни лектори. 
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14. Да бъдат спонсорирани 20 студенти (по приложен списък) с по 100 евро на 
човек за участие в Летен университет на EPSA за 2010 г. 
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