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РЕШЕНИЯ 

от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 10.12.2015 г.  

(Протокол № 13) 

 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. Утвърждаване на избор на научно жури за заемане на академична 

длъжност: 

 

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

СТЕФКА АЧКОВА ИВАНОВА за заемане на академичната длъжност 

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

по професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност 

«Фармацевтична химия» за нуждите на катедра «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 и успешно взет изпит по специалността 

със средна оценка от писмения и устен изпит «отличен 5.50». 

 

2. Одобрява обявяването на следния конкурс: 

 

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

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

научна специалност „ФАРМАКОИКОНОМИКА И ФАРМАЦЕВТИЧНА 

РЕГУЛАЦИЯ” за нуждите на катедра „Организация и икономика на 

фармацията”. 

 

3. Зачисляване и отчисляване на докторанти: 

 

3.1  ЗАЧИСЛЯВА ас. МАРТА ИВАНОВА СЛАВКОВА 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” и тема: 
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„Разработване и охарактеризиране на липидни пелетни системи за 

маскиране на вкуса и адаптиране на дозата в педиатричната практика”, с 

научни ръководители: проф. Йорг Брайткройц, дф и доц. Милен 

Венциславов Димитров, дф и срок на докторантурата 3 години. 

 

3.2 ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА маг. фарм. ЙОХАНА ТОШКОВА ИЛИЕВА 

– редовен 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. 

 

4. УДЪЛЖАВА срока на докторантурата на ЯНЧО АНГЕЛОВ ЗАРЕВ - редовен 

докторант към катедра „Фармакогнозия” с 12 (дванадесет) месеца, считано 

от 10.01.2015 г., съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ПУРПНСЗАД, във връзка със 

спечелена стипендия за специализация по темата на дисертацията в 

Белгия. 

 

5. Прави корекции във финансовите планове на докторанти: 

 

• РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 600 лв. от графа 

«Краткосрочни командировки в чужбина» в графа «Разходи за външни 

услуги» в план-сметката за учебната 2015/2016 година на редовния 

докторант към катедра „Фармакогнозия“ ЯНЧО АНГЕЛОВ ЗАРЕВ. 

 

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

 

• ПРИЕМА атестационната карта за периода 10.01.2015 – 10.01.2016 г., научния 

отчет за периода ноември 2015 – януари 2016 г. и учебния и научен отчет за 

учебната 2014/2015 г.  на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ 

ЯНЧО ЗАРЕВ. 
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• ПРИЕМА научния отчет за периода октомври – декември 2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакогнозия“ АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ 

ШКОНДРОВ. 

 

• ПРИЕМА научния отчет за периода 17.09 – 03.12.2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакогнозия“ ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА. 

 

• ПРИЕМА индивидуалния учебен план и план-сметката за учебната 2015/2016 

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

токсикология“ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВА КАСАБОВА. 

 

• ПРИЕМА атестационната карта за периода 09.12.2014 – 09.12.2015 г. и 

научния отчет за периода 09.09 – 09.12.2015 г. на редовния докторант към 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ ИВАНКА 

ИВАНОВА КОСТАДИНОВА. 

 

• ПРИЕМА атестационните карти на редовния докторант към катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ Йохана Тошкова Илиева 

за следните периоди: 

 

o 04.07 – 03.10.2013 г. 

o 04.10.2013 г. – 04.12.2014 г. 

o 04.01.2013 г. – 04.11.2014 г. 

o 05.12. – 04.03.2015 г. 

o 05.03. – 04.06.2015 г. 

o 05.06. - 04.09.2015 г. 

o 05.09. – 04.12.2015 г. 

o 05.12.2014 – 04.12.2015 г. 

 

7. Разни. 

 


