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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 

09.06.2011 г. 
 

1. Обявява конкурс за един професор по научната специалност “Технология на 
лекарствата и биофармация” за нуждите на катедрата по технология на лекарствата и 
биофармация. 

2. Обявява конкурс за един професор по научната специалност “Фармакология” за 
нуждите на катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология. 

3. Обявява конкурс за един професор по научната специалност “неорганична химия” за 
нуждите на катедрата по химия. 

4. Избира научно жури за избор на доцент по неорганична химия в състав: 
вътрешни за звеното членове:  
проф- дхн И. Дойчинова – катедра по химия на Фармацевтичен факултет при МУ – 
София,  
доц. д-р Н. Данчев - катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология на 
Фармацевтичен факултет при МУ – София,  
доц. д-р П. Пейков - катедра по фармацевтична химия на Фармацевтичен факултет при 
МУ – София,  
доц. Ал. Златков - катедра по фармацевтична химия на Фармацевтичен факултет при 
МУ – София;  
външни за звеното членове:  
проф дхн инж Л. Везенков – катедра по органична химия при ХТМУ – София, 
проф. дхн Д. Механджиев – ИОНХ – БАН 
проф дхн инж М. Георгиев – катедра по неорганична химия при ХТМУ – София  
резервни членове  
доц. д-р Ц. Живкова – катедра по химия на Фармацевтичен факултет при МУ – София  
доц. д-р инж. В. Първанова – катедра по неорганична химия при ХТМУ – София 

 
5. Избира научно жури за избор на доцент по токсикология в състав: 

Вътрешни членове: 
1. Доц. д-р Николай Данчев, дм – катедра „Фармакология, 

Фармакотерапия и Токсикология”, Фармацевтичен факултет, МУ - 
София 

2. Доц. д-р Жасмина Тенчева, дф – катедра „Химия”, Фармацевтичен 
факултет, МУ - София 

3. Доц. д-р Каролина Любомирова, дм – катедра „Трудова медицина” 
Факултет по обществено здраве, МУ - София 

4. Проф. д-р Митка Мичева, дм - катедра „Фармакология, 
Фармакотерапия и Токсикология”, Фармацевтичен факултет, МУ - 
София 

Резервен член: Доц. д-р Анри Аструг, дф - катедра „Фармакология, 
Фармакотерапия и Токсикология”, Фармацевтичен факултет, МУ - София 

Външни членове: 
5. Проф. д-р Христофор Дишовски, дмн – Катедра „Медицина на 

бедствените ситуации и токсикология”, ВМА – София 
6. Проф. д-р Камен Канев, дмн – Началник на катедра „Медицина на 

бедствените ситуации и токсикология”, Началник на клиника по 
токсикология и алергология, ВМА – София 

7. Доц. д-р Анета Хубенова, дм – Началник на клиника по Токсикология 
при УМБАЛСМ  „Пирогов” 
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Резервен член: Доц. Цвета Георгиева, дм – Лаборатория „Приложна 
геномика и ГМО”, Национален център по обществено здраве и анализи. 

 
6. Избира научно жури за конкурс за доцент по фармакология (вкл. 

Фармакокинетика и химиотерапия) в състав: 
Вътрешни членове: 

1. Чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска, дмн – катедра „Фармакология и 
токсикология”, Медицински факултет, МУ – София 

2. Проф. д-р Митка Мичева, дмн  - катедра „Фармакология, 
Фармакотерапия и Токсикология”, Фармацевтичен факултет, МУ – 
София 

3. Проф. Генка Петрова, дфн – катедра „Социална фармация и организация 
на аптечното дело” на Фармацевтичен Факултет при МУ-София 

4. Доц. Пламен Пейков, дф – катедра „Фармацевтична химия” на 
Фармацевтичен факултет при МУ – София  

Външни членове на журито:  
5. Проф. Рахамин Шекерджийски, дфн –  Адвансфарма 
6. Доц. Герасим Китанов, дф –  Фармацевтичен факултет, МУ - Пловдив 
7. Доц. д-р Иван Ламбев, дм  –  пенсионер 

Резервен член:   
8. Проф. д-р Симеон Тодоров, дмн – Институт по Невробиология, БАН 

 
7. Избира научно жури за конкурс за доцент по фармакология (вкл. 

Фармакокинетика и химиотерапия) в състав 
Вътрешни членове: 

1. Проф. д-р Ваньо Митев, дбн – катедра „Химия и биохимия”, 
Медицински факултет, МУ - София 

2. Проф. д-р Радослав Гърчев, дмн – катедра „Физиология” , Медицински 
факултет, МУ – София 

3. Проф. д-р Генка Петрова, дмн – катедра „Социална фармация и организация 
на аптечното дело”, Фармацевтичен Факултет, МУ-София 

4. Доц. д-р Спиро Константинов, дм - катедра „Фармакология, Фармакотерапия 
и Токсикология”, Фармацевтичен факултет, МУ – София 

Резервен член: Доц. д-р Райна Робева, дм -  Катедра „Вътрешни болести”, 
Медицински факултет, МУ - София 

Външни членове: 
5. Проф. д-р Маргаритка Караиванова, дмн – Катедра „Фармакология и 

токсикология”, Фармацевтичен факултет, Пловдив 
6. Проф. д-р Пламен Ненков, дмн – Булбио, София 
7. Проф. д-р Радка Аргирова, дмн – НЦЗПБ, София 
Резервен член: Доц. д-р Маргарита Генова, дм – НСБАЛХЗ 

 
8. Избира научно жури за конкурс за доцент по организация и икономика на 

фармацията в състав 
Вътрешни членове: 
1. Проф. дмн Цекомир Воденичаров – Факултет по обществено звраве, МУ - 

София 
2. Проф. дмн Сашка Попова – Факултет по обществено звраве, МУ - София 
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3. Проф. дмн Кънчо Чамов – Факултет по обществено звраве, МУ - София 
4. Доц. д-р Николай Ламбов - Фармацевтичен факултет, МУ – София 
Външни членове: 
5. Проф. дмн Георги Ранчов – пенсионер 
6. Проф. дмн Веселин Борисов– пенсионер 
7. доц. дм Пламен Димитров – НЦООЗ, София 
Резервни членове: 
8. Проф. дмн Сашка Попова – Факултет по обществено звраве, МУ – София – 

вътрешен член 
9. Проф. дфн Рахамин Шекерджийски – пенсионер. 

 
9. Избира научно жури за конкурс за гл. асистент по висша математика в състав: 

Основни членове: 
1. Проф. Павел Симеонов – Фармацевтичен факултет, МУ – София 
2. Доц. Мона Стефанова - Фармацевтичен факултет, МУ – София. 
3. Проф. Васил Ангелов – МГУ – София 
4. Доц. Ангел Дишлиев – ХТМУ – София 
5. Доц. Димитър Колев – ХТМУ - София 

Резервни членове: 
1. Доц. Стефка Борисова – пенсионер 
2. Доц. Елена Гаврилова - МГУ 

10. Отчислява с право на защита Деян Йорданов Йосифов с право на защита. 
11. Избира научно жури за защита на дисертация за придобиване на ОНС доктор 

в състав:. 
Външни членове 
Проф. д-р М. Караиванова – МУ- Пловдив 
Доц. д-р М. Генова – НСБАЛХЗ. 
Доц. д-р Г. Балаценко – НСБАЛХЗ. 
Проф. Любомир Казаков – (резервен член) – БАН. 
Вътрешни членове: 
Проф. д-р М. Мичева  
Доц. д-р С. Константинов 
Доц. Евгени Хаджиев (резервен член) 

12. Определя защитата на дисертацията да се проведе не по-късно от 29.07.2011 
г. 

13. Отпуска финансова помощ в размер на 1000 лв за подпомагане на 
заплащането на скъпоструващо лечение на гл. ас. Р. Тонева. 

14. Избира за хонорувани за хонорувани преподаватели за учебната 2011/2012 г 
следните преподаватели: 

По дисциплината тихнология на лекарствата: 
Доц. Л. Драганова 
Доц. Ст. Титева 
Доц. Бр. Пенева 

 
По дисциплината органична химия: 
Гл. ас. Г. Троанска 
Гл. ас. П. Василев 

 
По дсисциплината висша математика: 
Доц. ст. Борисова 
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15. Разрешава откриване на процедура за предварително обсъждане на 

дисертационния труд на доц. Ил. Манолов за придобиване на научната 
степен доктор на науките. 

16. Разрешава удължаване срока с два месеца на срока на докторантурана на 
Златина Коканова – Недялкова, редовен докторант към катедрата, без право 
на стипендия. 

17. Приема актуализираната програма по СИД Фармакоепидемиология – 
фармацевтичен постмаркетинг. 

18. Приема научния и финансов план на обща стойност 755 лв на маг. фарм. Веселина 
Стойнова – задочен докторант към катедрата по организация и икономика на 
фармацията  с научен ръководител доц. И. Гетов.  

19. Приема научния и финансов план на обща стойност 455 лв на маг. фарм. Димитър 
Манолов – задочен докторант към катедрата по организация и икономика на 
фармацията  с научен ръководител доц. И. Гетов. 

20. Приема научния план на на маг. фарм. Панайот Гърнев – задочен докторант към 
катедрата по химия с научен ръководител проф. И. Дойчинова. 
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