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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 

10.02.2011 г. 
 

1. Избор на докторанти след проведени конкурси: 
 Избира маг. фарм. Борислав Станиславов Цанков като редовен докторант по 

научно направление – Технология на лекарствените средства и биофармация 
(шифър 03.02.01) в специалност Фармация на професионално направление 
здравеопазване и спорт. Научни ръководители:- доц. Н. Ламбов и доц. К. 
Йончева. 

 Избира маг. биолог. Павлина Сашева Апостолова като редовен докторант по 
научно направление – Фармакогнозия и фитохимия(шифър 03.02.02) в 
специалност Фармация на професионално направление здравеопазване и спорт. 
Научен ръководител:- проф. И. Йонкова. 

 Избира маг. фарм. Христина Викторова Лебанова като редовен докторант по 
научно направление Социална медицина, организация на здравеопазването и 
фармацията (шифър 03.01.53) в специалност Фармация на професионално 
направление здравеопазване и спорт. Научен ръководител:- доц. И. Гетов. 

 Избира маг. фарм. Николай Даринов Матеев като задочен докторант по научно 
направление Социална медицина, организация на здравеопазването и 
фармацията (шифър 03.01.53) в специалност Фармация на професионално 
направление здравеопазване и спорт. Научни ръководители:- проф. Г. Петрова и 
доц. М. Стефанова. 

 Избира маг. фарм. Калоян Любенов Карлов като редовен докторант по научно 
направление Фармакология (шифър 03.01.24) в специалност Фармация на 
професионално направление здравеопазване и спорт с научен ръководител:- доц. 
С. Константинов. 

 Избира маг. фарм.. Димо Иванов Ангелов като редовен докторант по научно 
направление Фармакология (шифър 03.01.24) в специалност Фармация на 
професионално направление здравеопазване и спорт с научен ръководител:- доц. 
С. Константинов. 

 Избира маг. фарм. Драгана Илчо Захариева като редовен докторант по научно 
направление Фармакология (шифър 03.01.24) в специалност Фармация на 
професионално направление здравеопазване и спорт с научен ръководител:- доц. 
Н. Данчев. 

 Възлага на проф. Г. Петрова да провери възможността за трансформиране на 
незаето място за редовен докторант от обявените специалности в МУ в редовна 
дакторантура по научно направление Фармакология (шифър 03.01.24) в 
специалност Фармация на професионално направление здравеопазване и спорт 

2. Избор на хонорувани преподаватели 
 Избира проф. Св. Богданова за гост-преподавател за период от 1 година считано от 

23.02.2011 г. за нуждите на англоезичното обучение по фармация 
 Не избира З. Каменарска за хоноруван преподавател по органична химия; 
 Избира доц. д-р Е. Гачев, дм, гл. ас. д-р Емил Колев и ас. Андрей Петров за хонорувани 

преподаватели по модул Клинична фармакология от СДО по Клинична фармация с общ 
хорариум 84 часа за нуждите на СДО. 

 
3. Освобождава от длъжност . ас. Любомир Иванов по негово желание 
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4. Одобрява обявяването на конкурс за двама асистенти по специалност Технология на 
лекарствата и биофармация (шифър 03.02.01) със срок за подаване на документи 1 
месец след обявяването му в Държавен вестник. 

 
5. Одобрява обявяването на конкурс за асистент по специалност Органична химия 

(шифър 01.05.03) със срок за подаване на документи 1 месец след обявяването му в 
Държавен вестник. 

6. Разрешава трансформиране на редовната докторантура на маг.-фарм. Десислава 
Миланова в задочна форма след изтичане на двугодишното прекъсване, считано от 
01.04.2011 година. Краен срок за завършване – 01.04.2014 г. 
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