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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 08.10.2015 г.  
(Протокол № 8) 

 
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. УТВЪРЖДАВА избора на проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн за 

Ръководител на катедра «Фармакогнозия», мандат 2015 – 2019 г. 

 

2. Избор на хонорувани преподаватели 

 

• ИЗБИРА доц. МОНА СТЕФАНОВА за хоноруван преподавател за две седмици 

през първия семестър на учебната 2015/2016 г. за нуждите на катедра 

„Организация и икономика на фармацията“. 

 

• ИЗБИРА доц. АНРИ АСТРУГ за хоноруван преподавател за зимния семестър 

на учебната 2015/2016 г. във връзка с преподаването на дисциплините 

„Фармакология“ (упражнения на български и английски език) и „Клинична 

фармакокинетика“ (лекции и упражнения на български език) за нуждите на 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“. 

 

• УТВЪРЖДАВА за англо-обучението на студентите по Фармация през 

учебната 2015/2016 г. следните преподаватели: 

o Български език – Светлана Тодорова 

o Спорт – Константин Василев и Владимир Иванов. 

 

3. Одобрява обявяването на следните конкурси: 

 

• ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация” и 

научна специалност „ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ” за нуждите на катедра 

„Фармацевтична химия”; 

 

• ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация” и 

научна специалност „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ” за нуждите на катедра „Химия”; 

 

4. Утвърждаване на избори на научни журита за заемане на академични 

длъжности: 
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• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на гл. 

ас. МАЯ БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА за заемане на академичната длъжност 
«ДОЦЕНТ» в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност 
„Фармацевтична химия” в катедра по Фармацевтична химия на 

Фармацевтичен факултет при МУ – София, въз основа на констатирано 

съответствие на подадените документи с изискванията за допустимост по 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД на МУ-София и оценката на 

преподавателската дейност, учебна работа, научноизследователска дейност 
и научна активност. 

 

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

ас. КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ МИТОВ за заемане на академичната длъжност 
«ДОЦЕНТ» в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по 

професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност 
„Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за нуждите на 

преподаванията по «Висша математика» и «Статистически методи във 

фармацията» към катедра по Организация и икономика на фармацията на 

Фармацевтичен факултет при МУ – София, въз основа на констатирано 

съответствие на подадените документи с изискванията за допустимост по 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД на МУ-София и оценката на 

преподавателската дейност, учебна работа, научноизследователска дейност 
и научна активност. 

 

5. ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА маг. фарм. ДИМО ИВАНОВ АНГЕЛОВ – 

задочен докторант по научна специалност „Фармакология (вкл. 

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

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

към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на 

Фармацевтичен факултет при МУ-София, с научен ръководител проф. Спиро 

Михайлов Константинов, дм. 

 

6. Прекъсване на докторантури и отписване на докторанти: 

 

• РАЗРЕШАВА прекъсването на докторантурата на Елина Свиленова Петкова 

– редовен докторант в катедра «Организация и икономика на фармацията», 

зачислена със заповед на Ректора на МУ-София № РК-36-39/14.01.2014 г., за 

срок от 2 /две/ години, считано от 09.09.2015 г. поради излизане в отпуск по 

майчинство. 

 

• ОТПИСВА като задочен докторант към катедра «Организация и икономика на 

фармацията» НИКОЛАЙ ДАРИНОВ МАТЕЕВ, съгласно чл. 74, ал. 1, т. 2 от 
ЗВО и чл. 63 от ПУРПНСЗАД на МУ-София, поради здравословни причини. 
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• ОТПИСВА като редовен докторант към катедра «Химия» ЦВЕТЕЛИНА 

МАНДОВА, съгласно чл. 32 от ЗВО и чл. 62 и 63 от ПУРПНСЗАД на МУ-София, 

поради приемането ѝ за докторант в Университета Декарт, Париж. 

 

7. Прави корекции във финансовите планове на докторанти: 

 

• РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 700 лв., както следва: 

o  400 лв. от графа «Командировки в България» в графа «Краткосрочни 

командировки в чужбина»; 

o 300 лв. от графа „Химикали, реактиви, медикаменти и други консумативи“ в 

графа «Краткосрочни командировки в чужбина» 

във финансовия план за учебната 2015/2016 година на редовния докторант към 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ ДЕНИЦА АЛУАНИ. 

 

• РАЗРЕШАВА прехвърлянето на цялата сума от графа «Командировки в 

чужбина» в графа «Командировки в страната», а остатъка след 

командировката да бъде прехвърлен в графа «Химикали и реактиви» във 

финансовия план за учебната 2015/2016 година на редовния докторант към 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ ЙОХАНА ИЛИЕВА. 

 

• РАЗРЕШАВА прехвърлянето на цялата сума от графа «Командировки в 

чужбина» в графа «Командировки в страната», а остатъка след 

командировката да бъде прехвърлен в графа «Химикали и реактиви» във 

финансовия план за учебната 2015/2016 година на редовния докторант към 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ КАЛОЯН 

КАЛОЯНОВ. 

 

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

 

• ПРИЕМА научните отчети за периодите април – юни и юли – септември 2015 

г. на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ АЛЕКСАНДЪР 

МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ. 

 

• ПРИЕМА научните отчети за периодите февруари – април, май – юли и 

август – октомври 2015 г. на редовния докторант към катедра 

„Фармакогнозия“ ЯНЧО ЗАРЕВ. 

 

• ПРИЕМА научните отчети за периодите април – юни и юли – септември 2015 

г. на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ХРИСТО НИКОЛАЕВ 

ВАСИЛЕВ. 

 

• ПРИЕМА научните отчети за периодите 25.03 – 25.06 и 25.06 – 17.09.2015 г. на 

редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ИРЕНА ДИМИТРОВА 

МИНЧЕВА. 
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• ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.03 – 25.06.2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Организация и икономика на фармацията“ 

СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЕВ. 

 

• ПРИЕМА атестационната карта за периода 01.05 – 31.07.2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Организация и икономика на фармацията“ ЕЛИНА 

СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА. 

 

• ПРИЕМА учебния и научен отчет за периода 09.06 – 09.09.2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ 

ИВАНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА. 

 

• ПРИЕМА научни отчети за периодите 24.03 – 24.06 и 24.06 – 24.09.2015 г. на 

редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология“ ДЕНИЦА СТЕФАНОВА АЛУАНИ. 

 

• ПРИЕМА научните отчети за периодите април – юни и юли – септември 2015 

г. на редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология“ ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ГОРИНОВА. 

 

• ПРИЕМА отчетите за периодите 25.03 – 25.06 и 25.06 – 25.09.2015 г. на 

редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА. 

 

• ПРИЕМА отчета за периода април – септември 2015 г. на редовния докторант 
към катедра „Химия“ НИКОЛА ЙОРДАНОВ. 

 
• ПРИЕМА научните отчети за периодите април – юни и юли – септември 2015 

г. на редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология“ ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ МАРИНОВ. 

 

9. ОДОБРИ отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. 

от фонд СБКО на Александра Александрова Митова на длъжност 
„Хигиенист“ във Фармацевтичен факултет, необходими за оперативно 

лечение на дясната ръка след претърпяна катастрофа. 

 

10. Разни. 

 


