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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет 

от 25.06.2009 г. 
 

 
ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 
1. Избира за асистенти във Фармацевтичен факултет, както следва:  

 Станислава Братованова Йорданова за асистент по социална медицина и 
организация на здравеопазването и фармацията, шифър 03.01.53. 
 Станислав Руменов Божанов за ст. асистент по аналитична химия, 
шифър 01.05.04. 
 Георги Костадинов Ставраков за ст. асистент по органична химия, 
шифър 01.05.03. 

 
2. Избира за хонорувани преподаватели във Фармацевтичен факултет, както 
следва: 

 Гл. ас. Р. Стоянова за хоноруван преподавател по математика за 
учебната 2009 / 2010 г. 
 Доц. Г. Велинов за хоноруван преподавател по аналитична химия за 
учебната 2009 / 2010 г. 
 Доц. В. Русева за хоноруван преподавател по физикохимия за учебната 
2009 / 2010 г. 
 Гл. ас. П. Василев за хоноруван преподавател по органична химия за 
учебната 2009 / 2010 г. 
 Доц. Л. Драганова за хоноруван преподавател по технология на 
лекарствата за учебната 2009 / 2010 г. 

 
3. Отпуска на гл. ас. Р. Тонева, преподавател в катедра фармацевтична химия 
финансова помощ в размер на 750 лв за подпомагане на лечението и. 
 
4. За нуждите на Катедра по Организация и икономика на фармацията – 2 
мяста за асистент по шифър 03.01.53, със срок за подаване на документи 3 
месец след обявяването му в Държавен вестник 
 
5. Повишава ст. ас. Любомир Иванов в научно звание главен асистент 
 
6. Да бъдат увеличени месечните възнаграждения за научна степен, считано 
от 01.06.2009 г както следва: 

 за доктор на науките – от 150 лв на 220 лв 
 за доктор – от 100 лв на 150 лв 
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7. Удължава прекъсването на редовната докторантура на маг. фарм. 
Златина Коканова – Недялкова до 31 август 2009 г. 

 
8. Приема следните условия за прехвърляне на студенти във Фармацевтичен 
факултет: 

 При прехвърляне на студенти от страни извън ЕС да се спазват 
следните критерии по низходящ ред: положени 2 кандидат-
студентски изпити в МУ, положен 1 кандидат-студентск изпит в МУ,  
успешно завършена 1 учебна година, като броят на прехвърлените 
студенти, класирани по тези критерии да не надхвърля 20 души. 
 Да не се прехвърлят студенти в четвърти и пети курс. 
 Да не се записват лица с двойно гражданство. 

 
9. Приема програмата по обща и неорганична химия 
 
10. Приема програмата по физиология 
 
11. Приема програмата по физика и биофизика 
 
12. Не приема предложението на ДЕОСС за 45 часа лекции в рамките на 120 ч 
общ хорариум по Български език за чуждестранни студенти 
 
13. Не приема предложението на ДЕОСС за 45 часа лекции в рамките на 120 ч 
общ хорариум по Английски език. 

 


