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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 05.04.2012 г.  
(Протокол № 3) 

 
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 
 
1. Утвърждава ръководители на катедри във Фармацевтичен факултет при МУ-София, мандат 

2012-2016 г., както следва: 
� катедра „Организация и икономика на фармацията”: проф. Генка Иванова Петрова, 

дфн; 
� катедра „Фармацевтична химия”: проф. Пламен Тодоров Пейков, дф; 
� катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”: проф. Николай Дамянов 

Данчев, дм; 
� катедра „Технология на лекарствените средства с биофармация”: проф. Николай 

Георгиев Ламбов, дф; 
� катедра „Химия”: проф. Дарвин Славчев Иванов, дф; 
� катедра „Фармакогнозия”: проф. Стефан Димитров Николов, дфн. 
 

2.  Приема бюджетната рамка на Фармацевтичен факултет за 2012 г. 
 

3. Приема Система за придобиване и обмен на кредити на фармацевтичен факултет, разработена 
съгласно Наредба № 21 от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и 
трансфер на кредити във висшите училища. 

 

4. Предлага за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на ЗЛАТИНА 
КРАСИМИРОВА КОКАНОВА – НЕДЯЛКОВА за заемане на академичната длъжност „асистент”, за 
срок от две години, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 
професионално направление 7.3. „Фармация“ и научна специалност „Фармакогнозия и 
фитохимия” в катедра „Фармакогнозия ” на Фармацевтичен факултет при МУ – София, въз 
основа на констатирано съответствие на подадените документи с изискванията за допустимост 
по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и успешно проведено събеседване по специалността. 

 

5. Избира научни журита, както следва: 

а.) Избира научно жури за избор на академична длъжност „Професор” за нуждите на катедра 
„Организация и икономика на фармацията ” при Фармацевтичен факултет-София, в състав: 

� Академик ГЕОРГИ РУСЕВ, дбн - външен за МУ-София, БАН; 
� Проф. РАХАМИН ШЕКЕРДЖИЙСКИ, дфн - външен за МУ-София, БАФТ; 
� Проф. ТОНИ ВЕКОВ, дмн - външен за МУ-София, МУ-Плевен; 
� Ст.н.с. II ст. ХРИСТО ДАСКАЛОВ, дф -  - външен за МУ-София, НИХФИ; 
� Проф. НИКОЛАЙ ЛАМБОВ, дф – Фармацевтичен факултет при МУ-София; 
� Проф. ПЛАМЕН ПЕЙКОВ, дф – Фармацевтичен факултет при МУ-София; 
� Проф. ФАНКА РИБАРОВА, дбн – Mедицински колеж при МУ-София. 

Резервен член:  
� Доц. Ирина Николова, дм – Фармацевтичен факултет при МУ-София. 

 
б.) Избира научно жури за избор на „Доцент” по научна специалност „Технология на 
лекарствените форми и биофармация” за нуждите на катедра „Технология на лекарствените 
средства и биофармация” при Фармацевтичен факултет-София, в състав: 

� Чл. кор Проф. д-р МИЛА ВАСИЛЕВА ВЛАСКОВСКА, дм, дмн - МУ-София; 
� Проф. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ, дф – Фармацевтичен факултет при МУ-

София; 
� Проф. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕЙКОВ, дф – Фармацевтичен факултет при МУ-София; 
� Доц. ДИМИТЪР РАЧЕВ РАЧЕВ, дф – Фармацевтичен факултет при МУ-София; 
� проф. РАХАМИН ДАНИЕЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ, дф, дфн – външен за МУ-София; 
� проф. д-р ПЛАМЕН ХРИСТОВ НЕНКОВ, дм, дмн - външен за МУ-София, БулБио, 

НЦЗПБ; 
� Акад. Проф. ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ, дтн – външен за МУ-София; 
Резервен член:  
� доц. ЛИДИЯ ИВАНОВА ДРАГАНОВА, дф 

6. Приема индивидуалните учебни и финансови планове на докторанти, както следва: 
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� Приема индивидуалния учебен план за втората година и финансовия план на обща 
стойност 2725.00 /две хиляди седемстотин двадесет и пет/ лв. за втората академична 
година (2011/2012) на ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА УШЕВА-ЦВЕТКОВА - редовен докторант 
по научна специалност „Фармакология (вкл. Фармакокитеника и Химиотерапия)” при 
катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, зачислена със заповед № Р-
238/24.03.2010 г. 

� Приема атестационната карта за периода 11.01.2012-31.03.2012 г. на ДЕСИСЛАВА 
ГЕОРГИЕВА УШЕВА-ЦВЕТКОВА - редовен докторант по научна специалност 
„Фармакология (вкл. Фармакокитеника и Химиотерапия)” при катедра „Фармакология, 
фармакотерапия и токсикология”, зачислена със заповед № Р-238/24.03.2010 г.  

� Приема атестационната карта за периода 09.11.2011-22.03.2012 г. на КАЛОЯН 
ЛЮБЕНОВ КАРЛОВ - редовен докторант по научна специалност „Фармакология (вкл. 
Фармакокитеника и Химиотерапия)” при катедра „Фармакология, фармакотерапия и 
токсикология”, зачислен със заповед № Р-273/22.03.2011 г. 

� Приема атестационната карта за периода 01.11.2011-31.03.2012 г. на ДИМО ИВАНОВ 
АНГЕЛОВ - редовен докторант по научна специалност „Фармакология (вкл. 
Фармакокитеника и Химиотерапия)” при катедра „Фармакология, фармакотерапия и 
токсикология”, зачислен със заповед № Р-272/22.03.2011 г. 

� Приема индивидуалният учебен план и план-сметката за учебната 2012/2013 г., на обща 
стойност 3000.00 /три хиляди/ лв. на ВИКТОР МИЛЕНОВ БРАТКОВ - редовен докторант 
по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия” при катедра „Фармакогнозия”, 
зачислен със заповед № РК-36-509/14.03.2012 г., с научен ръководител доц. Илина 
Кръстева. 

� Приема индивидуалният учебен план и план-сметката на обща стойност 2987.20 лв. /две 
хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и 20 ст./ на ДОБРИНА ДОНЧЕВА 
ЦВЕТКОВА - докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност 
„Фармацевтична химия” при катедра „Фармацевтична химия”, зачислена със заповед № 
РК-36-507/14.03.2012 г. 

� Приема индивидуалният учебен план и план-сметката на обща стойност 1626.60 лв. / 
хиляди шестстотин двадесет и шест лева и 60 ст./ на ЯВОР ИВАНОВ МИТКОВ - 
докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност „Фармацевтична химия” 
при катедра „Фармацевтична химия”, зачислена със заповед № РК-36-506/14.03.2012 г. 

 
7.  Приема годишните отчети и атестационни карти на докторанти, както следва: 

� Приема годишният отчет за учебната 2011/2012 г. на ПАВЛИНА САШЕВА АПОСТОЛОВА 
- редовен по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия” при катедра 
„Фармакогнозия”, зачислена със заповед № Р-276/22.03.2011 г. 

� Приема отчетът за периода Януари-Март 2012 г. на ПАВЛИНА САШЕВА АПОСТОЛОВА - 
редовен по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия” при катедра 
„Фармакогнозия”, зачислена със заповед № Р-276/22.03.2011 г. 

� Приема атестационна карта за първата учебна година (2011/2012) на ПАВЛИНА САШЕВА 
АПОСТОЛОВА - редовен по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия” при 
катедра „Фармакогнозия”, зачислена със заповед № Р-276/22.03.2011 г. 

� Приема атестационна карта за учебна 2011/2012 година на ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА 
МИЛАНОВА – задочен докторант по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия” 
при катедра „Фармакогнозия”, зачислена със заповед № Р-282/24.03.2011 г. 

� Приема атестационна карта за периода 23.12.2011-22.03.2012 г. на ХРИСТИНА 
ВИКТОРОВА ЛЕБАНОВА - редовен докторант при катедра „Организация и икономика на 
фармацията”, зачислена със заповед № Р-227/22.03.2011 г. 

� Приема атестационна карта за периода 22.03.2011-26.03.2012 г. на ХРИСТИНА 
ВИКТОРОВА ЛЕБАНОВА - редовен докторант при катедра „Организация и икономика на 
фармацията””, зачислена със заповед № Р-227/22.03.2011 г. 

� Приема атестационната карта за периода 22.03.2011-21.03.2012 г. и план-сметката за 
учебната 2012/2013 г. на обща стойност 3200 (три хиляди и двеста) лв. на БОРИСЛАВ 
СТАНИСЛАВОВ ЦАНКОВ - редовен докторант по научна специалност „Технология на 
лекарствените форми и биофармация” при катедра „Технология на лекарствените 
средства и биофармация”, зачислен със заповед № Р-275/22.03.2011 г. 

 
8. Зачислава гл. ас. ВЕСЕЛА ИВАНОВА БАЛАБАНОВА-БОЗУШКА като докторант на самостоятелна 

подготовка по научна област 7.”Здравеопазване и спорт”, професионално направление 
„Фармация”, научна специалност „Фармацевтична ботаника”, към катедра „Фармакогнозия” при 
ФФ, с тема: „Еколого-биологично проучване на Arnica montana L. (Asteraceae) и възможности за 
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култивирането й в България”, с научен ръководител: доц. д-р Антонина Виткова – Институт по 
Биоразнобразие и Екосистемни Изследвания  при БАН и срок на докторантурата: 3 години. 

 
9. Отчислява докторанти, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва: 

а.) Отчислява с право на защита гл. ас. РЕНЕТА СЛАВОВА ГЕВРЕНОВА – докторант на 
самостоятелна форма на обучение по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия”.  

б.) Предлага научно жури за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на 
тема: „Проучване на GOTCAB сапонини от род Gypsophila L. (Caryophyllaceae)” на гл. ас. 
РЕНЕТА СЛАВОВА ГЕВРЕНОВА, в състав: 

� Проф. СТЕФАН НИКОЛОВ, дфн – научен ръководител, Ръководител катедра 
„Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София; 

� Проф. ИЛИАНА ЙОНКОВА, дфн – катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен 
факултет при МУ-София; 

� Проф. ВАСЯ БАНКОВА, дхн – външен за МУ-София, ИОХЦФ при БАН; 

� Доц. МИЛЕНА НИКОЛОВА, дб – външен за МУ-София, ИБЕИ при БАН; 

� Доц. СТЕФАНКА ИВАНЧЕВА, дф – пенсионер 

Резервен член: 

� проф. Ирини Дойчинова – вътрешен резервен член, катедра „Химия” на 
Фармацевтичен факултет при МУ-София, който става пълноправен член при 
отсъствие на титуляр по настоящата заповед 

в.)  Определя дата на защита на дисертационния труд на гл. ас. РЕНЕТА СЛАВОВА 
ГЕВРЕНОВА – докторант на самостоятелна форма на обучение по научна специалност 
„Фармакогнозия и фитохимия”: 23.05.2012 г. 

г.) Отчислява без право на защита ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ ИГОВ – редовен докторант по научна 
специалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично 
активни вещества” към катедра „Фармацевтична химия” във Фармацевтичен факултет при 
Медицински университет-София (зачислен със заповед на Ректора № Р-681/03.05.2009 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 (05.03.2012 г.) и 
неизпълнение на ангажиментите по индивидуалния учебен и научен план. 

10. Разрешава отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ 
лева на дългогодишната служителка в катедра „Организация и икономика на фармацията” маг. 
фар. СВЕТЛА ИВАНОВА РАДОНОВА, поради предстояща належаща хирургична интервенция, 
като средствата са от фонд СБКО.  

 

12. Обявява конкурс за академична длъжност ПРОФЕСОР – 1 (едно) място в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация” и научна 
специалност „Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на 
преподаването по Фармакотерапия в катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” 
на Фармацевтичен факултет на МУ-София. 

 
13. Разрешава промяната на научната специалност на редовния докторант маг. фарм. ХРИСТИНА 

ВИКТОРОВА ЛЕБАНОВА при катедра «Организация и икономика на фармацията» на 
Фармацевтичен факултет-София, зачислена със заповед на Ректора на МУ-София № Р-
227/22.03.2011 г., както следва: 

� от - «Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията» 
� на - «ФАРМАКОИКОНОМИКА И ФАРМАЦЕВТИЧНА РЕГУЛАЦИЯ» 
�  

14. Разрешава освобождаването на СИЛВИЯ ПАРАШКЕВОВА ЦАНОВА-САВОВА от длъжност 
„ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” в катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София, по нейно 
желание, считано от 01.06.2012 г., с цел да бъде назначена на вакантна длъжност „Главен 
асистент” в Медицински колеж „Й.Филаретова” при МУ-София. 

 


