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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 

22.04.2010 г. 
 

ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Повишава ст. ас. Весела Балабанова в научно звание главен асистент. 
2. Повишава ас. Лили Пейкова в научно звание старши асистент. 
3. Повишава ст. ас. д-р Магдалена Кондева - Бурдина в научно звание 

главен асистент. 
4. Повишава ст. ас. Анна Иванова в научно звание главен асистент. 
5. Повишава ст. ас. Маноела Манова в научно звание главен асистент 
6. Повишава ст. ас. д-р Александра Савова в научно звание главен 

асистент. 
7. Повишава ас. Евгени Григоров в научно звание старши асистент. 
8. Приема предложение за сключване на срочевн едногодишен трудов 

договор с доц. Илия Манолов по условията на Параграф 11 от ПЗР на 
ЗВО. 

9. Одобрява обявяването на : 

 конкурс за доцент по фармакология, шифър 03.01.24 със срок за 
подаване на документи 3 месеца след обявяването му в Държавен 
вестник 

 конкурс за доцент по фармакология (фармакотерапия), шифър 
03.01.24 със срок за подаване на документи 3 месеца след 
обявяването му в Държавен вестник 

 конкурс за доцент по токсикология, шифър 03.01.23 със срок за 
подаване на документи 3 месеца след обявяването му в Държавен 
вестник 

 конкурс за асистент по органична химия, шифър 01.05.03 със срок за 
подаване на документи 3 месеца след обявяването му в Държавен 
вестник 

10. Да се раздели дисциплината физика и биофизика на две отделни 
дисциплини, както следва: физика, преподавана през първи семестър на 
І-ви курс и биофизика, преподавана през втори семестър на І-ви курс Да 
се запази сегашният общ хорариум от 90 часа за двете дисциплини. До 
края на месец май да бъдат предоставени програми по двете 
дисциплини за разглеждане във Факултетния съвет. 

11. Приема програмата по дисциплината Аналитична химия 
12. Приема отчета на редовен докторант Мая Кавлакова за извършената 

дейност през учебната 2009 / 2010 година. 
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13. Приема представения учебен, научен и финансов план за 2010 година на 
стойност 1485 лв. 

14. Удължава редовната докторантура на Мая Кавлакова с 6 (шест) месеца 
15. Удължава прекъсването на редовната докторантура на Десислава 

Миланова с 1 (една) година 
16. Приема представения учебен, научен и финансов план за 2010 година на 

стойност 2800 лв на на маг. фарм. Десислава Ушева, редовен докторант 
към катедрата по фармакология, фармакотерапия и токсикология. 

17. Отчислява с право на защита маг. фарм. Оляна Севалдо Занева, задочен 
докторант към катедрата по фармакология, фармакотерапия и 
токсикология. 

18. Приема предложението доц. Невяна Кръстева от СУ да бъде хонорувана 
като външен лектор за изнасяне на цикъл лекции по маркетинг пред спе 
циализанти по „Организация и икономика на аптечната и 
дистрибуторска практика”. 
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