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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 

26.01.2012 г. 
 

Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет реши: 
 

1. Обявява конкурс за академичната длъжност доцент – 1 (едно) място за академична 
длъжност асистент в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 
професионално направление 7.3 „Фармация” и научната специалност „Технология 
на лекарствените форми и биофармация” в катедра „Технология на лекарствените 
средства и биофармация”. 

2. Преобявява 2 (две) места за академична длъжност асистент в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 
„Фармация” и научната специалност „Технология на лекарствените форми и 
биофармация” в катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация”. 

3. Обявява конкурс за академична длъжност професор – 1 (едно) място в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 
„Фармация” в катедра „Организация и икономика на фармацията”. 

4. Приема предложението за сключване на срочен ТД по условията на Параграф 11 от 
ПЗР на ЗВО с проф. Стефан Николов, дфн със съответния срок, считано от 
04.08.2012г. 

5. Факултетният съвет на Фармацевтичен факултет РЕШИ: 
6. Привлича като гост преподавател проф. д-р Митка Константинова Мичева, съгласно 

ЗВО гл.5 чл.52 ал.1, 2, 3 за периода от 1 година, считано от 25.03.2012г. 
7. Приема индивидуалния учебен план на редовния докторант към катедра 

„Технология на лекарствените средства и биофармация” Елена Диме Дракалска. 
8. Приема индивидуалния финансов план в размер на 3000 лв на редовния докторант 

към катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация” Елена Диме 
Дракалска. 

9. Зачислява д-р Жасмина Ангелова Тодорова като докторант на самостоятелна 
подготовка по научна специалност „Фармакология” с тема: „Фармакотерапевтични 
и фармакоиконо-мически аспекти на лечението на комплексен регионален болков 
синдром” и научни ръководители проф. д-р Н. Данчев, дм и проф. д-р Г. Петрова, 
дфн към катедрата по „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”. 

10. Зачислява гл.ас. Ренета Славова Гевренова като докторант на самостоятелна 
подготовка към катедрата по „Фармакогнозия” в научна област 7. „Здравеопазване и 
спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност 
„Фармакогнозия и фитохимия” с тема: „Проучване на GOTCAB сапонини от род 
Gypsophila L. (Caryophyllaceae)” и научни ръководители: проф. д-р Макс Анри 
(Университет Анри Поанкаре, Нанси, Франция) и проф. д-р Стефан Николов, дфн 
със срок на завършване на дисертационния труд – 1 година. 

11. Определя редовното общо отчетно изборно събрание на Фармацевтичен факултет да 
бъде проведено на 29.02.2012г. Настоящият протокол да бъде връчен на 
Председателя на Общото събрание доц. И. Гетов. 

12. Избира за хоноровани външни преподаватели : доц. д-р Татяна Димитрова-
Бенишева, д.м.н. – Факултет по Обществено здраве, МУ-София и доц. д-р Жасмина 
Мирчева, във връзка с провеждането на тематичен курс със специализанти за СДО 
по „Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика” и 
„Организация и икономика на фармацевтичното производство” от 28 май – 01 юни 
2012г. включително. 


