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РЕШЕНИЯ 

от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 02.07.2015 г.  

(Протокол № 7) 

 
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. Избор на хонорувани преподаватели. 

 

ИЗБИРА предложените от катедра „Медицинска химия и биохимия“ лица за 

хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 г., както следва: 

• Гл. ас. Емилиан Йонков Панов 

• Гл. ас. Николина Георгиева Кръстева, дх 

• Невяна Иванова Иванова, дб 

• Таня Кирилова Кадийска, дб 

• Андрей Венциславов Киров, дб 

• Анита Огнянова Цветкова 

• Савина Савчева Тинчева 

• Валентина Любенова Пейчева 

• Ганка Константинова Динева 

• Иглика Тодорова Йорданова 

 

2. Утвърждаване избора на научни журита за заемане на академични 

длъжности, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София. 

 

2.1. ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора 

на НИКОЛАЙ ИВАНОВ УЗУНОВ за заемане на академичната длъжност 

„«АСИСТЕНТ» в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, по професионално направление 7.3. „Фармация” и научна 

специалност «Фармакология» за нуждите на катедра «Медико-

социални науки» към филиал «Проф. д-р Ив. Митев» - Враца при МУ-

София, въз основа на констатирано съответствие на подадените 

документи с изискванията за допустимост по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 

ПУРПНСЗАД и успешно взет изпит по специалността със средна оценка 

от писмения и устен изпит «отличен 5.75». 
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2.2. ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора 

на ДЕНИЦА СТЕФАНОВА АЛУАНИ за заемане на академичната 

длъжност „«АСИСТЕНТ» в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3. 

„Фармация” и научна специалност «Токсикология» за нуждите на 

катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» на 

Фармацевтичен факултет при МУ-София, въз основа на показаните 

значително по-високи резултати от писмения и устния изпит, 

констатирано съответствие на подадените документи с изискванията 

за допустимост по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и успешно взет 

изпит по специалността със средна оценка от писмения и устен изпит 

«отличен 5.75». 

 

2.3. ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора 

на ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ МАРИНОВ за заемане на академичната 

длъжност „«АСИСТЕНТ» в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3. 

„Фармация” и научна специалност «Фармакология (вкл. 

фармакокинетика и химиотерапия)» за нуждите на катедра 

«Фармакология, фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София, въз основа на показаните по-високи 

резултати от писмения и устния изпит, констатирано съответствие на 

подадените документи с изискванията за допустимост по ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и успешно взет изпит по специалността със 

средна оценка от писмения и устен изпит «отличен 5.625». 

 

3. Утвърждаване състави на научни журита за заемане на академични 

длъжности по обявени конкурси. 

 

3.1. ИЗБИРА научно жури за избор на ДОЦЕНТ по професионално 

направление 7.3. „Фармация” и научна специалност 

„Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на 

преподаването по „Статистически методи във фармацията“, „Висша 

математика“ и „Информационни технологии“ към катедра 

„Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен 

факултет на МУ-София, обнародван в ДВ бр. № 49/30.06.2015 г., 

разрешен от АС с Протокол № 24/26.05.2015 г., в състав: 
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o Проф. Алексей Йорданов Алексеев, дб – вътрешен член, Главен 

секретар на МУ-София и Ръководител на Университетския електронен 

информационен и образователен център; 

o Проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн – вътрешен член ФФ – 

Ръководител катедра „Организация и икономика на фармацията“, МУ-

София; 

o Проф. Ганка Петрова Косекова, дб, дпн – вътрешен член, експерт към 

Университетския електронен информационен и образователен център 

на МУ-София; 

o Проф. Павел Сергеев Симеонов, дмн – вътрешен член, пенсионер; 

o Проф. Атанас Иванов Начев, дтн – външен член за МУ-София, 

преподавател в Университета по библиотекознание и информационни 

технологии и в Шуменския университет «Епископ Константин 

Преславски»; 

o Доц. д-р Георги Павлов Павлов - външен член за МУ-София, катедра 

«Национална и регионална сигурност», УНСС; 

o Доц. Румен Костадинов Улучев, дм - външен член за МУ-София, 

катедра «Математика и информатика» към Висшето транспортно 

училище «Тодор Каблешков» - София; 

Резервни членове: 

o Доц. Мона Цонева Стефанова, дф – вътрешен резервен член, 

пенсионер; 

o Проф. Георги Кирилов Ранчов, дмн - външен резервен член за МУ-

София, пенсионер. 

 

3.2. ИЗБИРА научно жури за избор на ДОЦЕНТ по професионално 

направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Фармацевтична 

химия“ за нуждите на катедра „Фармацевтична химия” на 

Фармацевтичен факултет на МУ-София, обнародван в ДВ бр. № 

49/30.06.2015 г., разрешен от АС с Протокол № 24/26.05.2015 г., в състав: 

 

o Проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – вътрешен член, ФФ – Ръководител 

катедра „Фармацевтична химия“, МУ-София; 

o Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф – вътрешен член ФФ – катедра 

„Технология на лекарствените средства и биофармация“, МУ-София; 

o Проф. Данка Петрова Обрешкова-Панкова, дм – вътрешен член, ФФ - 
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катедра „Фармацевтична химия“, МУ-София; 

o Проф. Георги Цветанов Момеков, дф – вътрешен член, ФФ – катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, МУ-София; 

o Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София, 

Институт по молекулярна биология, БАН; 

o Проф. Атанас Тодоров Бижев, дфн - външен член за МУ-София, ХТМУ, 

пенсионер; 

o Доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх - външен член за МУ-София, Институт 

по молекулярна биология, БАН; 

Резервни членове: 

o Доц. Иванка Петкова Пенчева- Ел Тиби, дф – вътрешен резервен член; ФФ 

– катедра „Фармацевтична химия”, МУ-София; 

o Проф. Маргаритка Христова Караиванова, дмн - външен резервен член за 

МУ-София, ФФ към МУ-София. 

 

3.3. ИЗБИРА научно жури за избор на ДОЦЕНТ по професионално 

направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Токсикология“ за 

нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” 

на Фармацевтичен факултет на МУ-София, като допълнително 

изискване е кандидатите да притежават специалност „Токсикология и 

токсикологичен анализ“ по професионалното направление съгласно 

чл. 126, ал. 2 от ПУРПНСЗАД, обнародван в ДВ бр. № 49/30.06.2015 г., 

разрешен от АС с Протокол № 24/26.05.2015 г, в състав: 

 

o Проф. Митка Константинова Мичева, дм – вътрешен член, ФФ - катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София; 

o Проф. Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член ФФ – Ръководител 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София; 

o Проф. Каролина Дошева Любомирова, дм  – вътрешен член, ФОЗ - катедра 

„Трудова медицина“, МУ-София; 

o Доц. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф – вътрешен член, ФФ – катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, МУ-София; 

o Проф. Христофор Димитров Дишовски, дмн – външен член за МУ-София, 

Лаборатория по токсикология, ВМА; 

o Доц. Иван Михайлов Съмналиев, дмн - външен член за МУ-София, катедра 

«Медицина на бедствените състояния и токсикология», ВМА; 

o Доц. Цвета Петрова Георгиева, дм - външен член за МУ-София, 
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Ръководител сектор «Генно модифицирани организми», НЦОЗА; 

Резервни членове: 

o Доц. Анри Анжел Аструг, дф – вътрешен резервен член; ФФ – катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, МУ-София; 

o Доц. Юлия Венкова Раденкова-Саева, дм - външен резервен член за МУ-

София, Клиника по токсикология, УМБАЛСМ «Пирогов». 

 

3.4. ИЗБИРА научно жури за избор на ДОЦЕНТ по професионално 

направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Фармакология 

(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ за нуждите на катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен 

факултет на МУ-София, като допълнително изискване е кандидатите да 

притежават специалност „Клинична фармация“ по професионалното 

направление съгласно чл. 126, ал. 2 от ПУРПНСЗАД, обнародван в ДВ 

бр. № 49/30.06.2015 г., разрешен от АС с Протокол № 24/26.05.2015 г., в 

състав: 

 

o Чл.-кор. проф. Мила Василева Власковска, дм, дмн – вътрешен член, ФФ - 

катедра „Фармакология и токсикология“, МФ при МУ-София; 

o Проф. Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член ФФ – Ръководител 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София; 

o Проф. Митка Константинова Мичева, дм – вътрешен член, ФФ - катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София; 

o Проф. Славина Кирилова Сурчева, дм – вътрешен член, ФФ – катедра 

„Фармакология и токсикология”, МУ-София; 

o Проф. Иванка Илиева Костадинова, дм – външен член за МУ-София, 

катедра «Фармакология», МФ към МУ-Пловдив; 

o Доц. Иван Тодоров Ламбев, дм - външен член за МУ-София, пенсионер; 

o Доц. Борислав Георгиев Георгиев, дм - външен член за МУ-София, 

Национална кардиологична болница; 

Резервни членове: 

o Доц. Анри Анжел Аструг, дф – вътрешен резервен член; ФФ – катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, МУ-София; 

o Проф. Пламен Христов Ненков, дм - външен резервен член за МУ-София, 

НЦОЗА. 
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4. Зачисляване на докторанти. 

 

• Зачислява НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ГЕРАСИМОВ като докторант на 

самостоятелна подготовка в научна област 7. ”Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.3. „Фармация”, научна специалност 

„Фармакоикономика и фармацевтична регулация” и тема: „Медицинските 

изделия във фармацевтичната номенклатура – законодателни и социални 

аспекти при осигуряването им в България”, с научни ръководители: 

проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн и доц. Миглена Георгиева 

Кирилова-Донева и срок на докторантурата 3 години, като съгласно 

решение на АС от 25.02.2014 г. се заплаща такса от 2000 лв. на година. 

 

5. Отчислява докторанти с право на защита, разкрива процедура за защита 

на дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” и избира научно 

жури, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва: 

 

• ОТЧИСЛЯВА БЕЗ ПРАВО НА ЗАЩИТА КАЛОЯН ЛЮБЕНОВ КАРЛОВ – 

задочен докторант по научна специалност «Фармакология (вкл. 

фармакокинетика и химиотерапия)», в област на висше образование 7. 

«Здравеопазване и спорт», по научно направление 7.3. «Фармация», към 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на 

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София (зачислен 

със заповед на Ректора № Р-273/22.03.2011 г.), на основание чл. 60, ал. 1, т. 

2 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в Медицински университет – София, 

поради завършване на 3-годишния период на докторантурата (22.03.2015 

г.), неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен и научен 

план и нежелание от страна на докторанта да подготви дисертационен 

труд. 

 

6. Разни. 

ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ МАРИНОВ 

• ПРИЕМА учебния и научен отчет за периода април – юни 2015 г. на 

редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология“ ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ МАРИНОВ. 


