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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 05.02.2015 г.  
(Протокол № 2) 

 

 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. Прие Доклад самооценка за периода 2009-2014 г. във връзка с програмната акредитация на 

Фармацевтичен факултет. 

 

2. Прие заседанието на Общото събрание да се състои на 12.03.2015 г. (четвъртък) от 13:00 

часа в I-ва аудитория. 

 

3. Предложения за участие в конкурс за избор на академици към БАН. 

 

3.1 Одобри предложение  за участие на чл.-кор. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн в 

конкурс за избор на академици на БАН в областта на биологическите науки. 

 

3.2 Одобри предложение за участие на чл.-кор. Христо Борисов Цветанов, дхн в конкурс за 

избор на академици на БАН в областта на химическите науки. 

 

3.3 Одобри предложение  за участие на чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дм, дмн 

в конкурс за избор на академици на БАН в областта на медицинските науки. 

 

4. Зачисляване и отчисляване на докторанти. 

 

4.1 Зачислява АНГЕЛ АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСИЕВ като докторант на самостоятелна подготовка в 

научна област 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация”, 

научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация” към катедра 

«Технология на лекарствените средства и биофармация» на ФФ с тема: „Дизайн и 

оптимизиране на перорални системи с удължено освобождаване на галантамин 

хидробромид показан при пациенти с болестта на Алцхаймер”, с научни ръководители: 

проф. Димитър Рачев Рачев, дф и  доц. Бистра Димитрова Костова, дф и срок на 

докторантурата 3 години. 

 

4.2 Отчислява с право на защита ИВА ВАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА – докторант на самостоятелна 

подготовка в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика”, професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност 
„Теоретична химия (вкл. изчислителна химия)” към катедра „Химия”, зачислена със 

заповед на Ректора на МУ-София № РК 36-2787/09.12.2014 г., с научен ръководител проф. 

Ирини Атанас Дойчинова, дхн. 

 

Избира научно жури за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на 

тема: „Количествени зависимости между химична структура и афинитет на съединения, 

действащи върху серотонинови и аденозинови рецептори” на ИВА ВАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА 

– докторант на самостоятелна подготовка в област на висше образование 4. „Природни 

науки, математика и информатика”, професионално направление 4.2. „Химически науки” и 

научна специалност „Теоретична химия (вкл. изчислителна химия)” към катедра „Химия” 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, в състав: 
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• проф. ИВАН ПЕТКОВ БАНГОВ, дхн – външен за МУ-София;  Шуменски университет – 

«Епископ Константин Преславски»; 

• доц. д-р РУМЯНА НИКОЛОВА НАЧЕВА, дх – външен за МУ-София; пенсионер; 

• доц. ВАСИЛКА НИКОЛОВА РУСЕВА, дх – външен за МУ-София, пенсионер; 

• доц. д-р ЦВЕТАНКА ДОБРЕВА ЖИВКОВА, дх – вътрешен за МУ-София, катедра „Химия“ 

на Фармацевтичен факултет; 

• проф. ИРИНИ АТАНАС ДОЙЧИНОВА, дхн – вътрешен за МУ-София, научен ръководител 

на докторанта, катедра «Химия» на Фармацевтичен факултет. 
Резервни членове:  

• проф. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ, дф – вътрешен за МУ-София; катедра 

«Фармацевтична химия» на Фармацевтичен факултет; 

• доц. ИВАНКА МИЛОШЕВА ЦАКОВСКА, дм - външен за МУ-София; Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство на БАН. 

 

Определя датата на защита на дисертационния труд на тема: „Количествени зависимости 

между химична структура и афинитет на съединения, действащи върху серотонинови и 

аденозинови рецептори” на ИВА ВАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА – докторант на самостоятелна 

подготовка в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, 

професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност „Теоретична химия 

(вкл. изчислителна химия)” към катедра „Химия” за присъждане на образователната и научна 

степен „Доктор”: 26.02.2015 г.  

 

5. Одобрява обявяване на конкурс за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация” и 

научна специалност „ФИЗИКОХИМИЯ” за нуждите на катедра „Химия”. 

 

6. Разрешава възстановяване на докторантските права на Драгана Захариева Алексов – 

редовен докторант към катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология», считано 

от 10.01.2015 година. 

 

7. Удължава срока на докторантурата на ПАВЛИНА САШЕВА НАЙДЕНОВА - редовен 

докторант към катедра „Фармакогнозия”, с 3 (три) месеца, считано от 22.03.2015 г., 
съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ПУРПНСЗАД, за оформяне на дисертатионния труд и 

публикуване на изискуемият минимум от публикации. 

 

8. Корекции във финансовите планове на докторанти. 

 

8.1 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сумата от 560.00 лева от графа «Научноизследователски  

разходи» в графа «Разходи за външни услуги – езиков курс» в план-сметката за учебната 

2014/2015 година на редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология“ ЙОХАНА ТОШКОВА ИЛИЕВА. 

 

8.2 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на средства в план-сметката за учебната 2014/2015 година на 

редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ЯНЧО АНГЕЛОВ ЗАРЕВ, както следва: 

• сумата от 222.94 лева от графа «Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения» в графа «Химикали, реактиви, медикаменти и други консумативи»; 

• сумата от 1243.20 лева от графа «Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения» в графа «Разходи за външни услуги». 

 

8.3 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на средства в план-сметката за учебната 2014/2015 година на 

редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ АЛЕКСАНДЪР ШКОНДРОВ, както следва: 
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• Сумата от 200.00 лева от графа «Научна литература» в графа «Научноизследователски 

разходи – т.1 Химикали, реактиви и медикаменти»;  

• Сумата от 80.00 лева от графа «Други разходи за външни услуги» в графа 

«Научноизследователски разходи – т.1 Химикали, реактиви и медикаменти»;  

• Сумата от 200.00 лева от графа «Разходи за телекомуникационни и пощенски услуги» в 

графа «Научноизследователски разходи – т.1 Химикали, реактиви и медикаменти».  

 

8.4 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на спестените средства в размер на 247.80 лева, планирани за 

курс «Методология на научните изследвания», канцеларски материали, преносима памет и 

литература в графа «Разходи за публикации» в план-сметката за учебната 2014/2015 година на 

редовния докторант към катедра „Химия“ ЦВЕТЕЛИНА МАНДОВА. 

 

8.5 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на средства в план-сметката за учебната 2014/2015 година на 

редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ ЛЮБОМИР 

МАРИНОВ, както следва: 

• сумата от 150.00 лева от графа «Научна литература» в графа «Химикали, реактиви, 

медикаменти и други консумативи»; 

• сумата от 120.00 лева от графа «Канцеларски материали» в графа «Химикали, реактиви, 

медикаменти и други консумативи». 

 

9. Приема научни, учебни и финансови планове на докторанти, както следва: 

 

9.1. ЯНЧО ЗАРЕВ 

ПРИЕМА тримесечните отчети за периодите август – октомври 2014 г. и ноември 2014 – януари 

2015 г. на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ – ЯНЧО ЗАРЕВ. 

 

9.2. ПАВЛИНА САШЕВА 

ПРИЕМА тримесечния отчет за периода септември – ноември 2014 г. на редовния докторант към 

катедра „Фармакогнозия“ – ПАВЛИНА САШЕВА. 

 

9.3. ХРИСТО ВАСИЛЕВ 

ПРИЕМА тримесечния отчет за периода октомври – декември 2014 г. на редовния докторант към 

катедра „Фармакогнозия“ – ХРИСТО ВАСИЛЕВ. 

 

9.4. АЛЕКСАНДЪР ШКОНДРОВ 

ПРИЕМА тримесечния отчет за периода октомври – декември 2014 г. на редовния докторант към 

катедра „Фармакогнозия“ – АЛЕКСАНДЪР ШКОНДРОВ. 

 

9.5. ЯНА ИЛИЕВА 

ПРИЕМА отчета за периода септември – декември 2014 г. на редовния докторант към катедра 

„Фармакогнозия“ – ЯНА ИЛИЕВА. 

 

9.6 ИВАНКА КОСТАДИНОВА 

ПРИЕМА индивидуалния учебен план и план сметката за учебната 2014/2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ – ИВАНКА 

КОСТАДИНОВА. 

 

10. Разни. 

 


