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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 11.06.2015 г.  
(Протокол № 6) 

 
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на ас. ИВА 

ВАНГЕЛОВА ВЪЛКОВА, дх за «ГЛАВЕН АСИСТЕНТ» в област на висше 

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

„Фармация” и научна специалност „Физикохимия”, за нуждите на катедра 

«Химия» при Фармацевтичен факултет на МУ-София (ДВ бр. 19/13.03.2015 г.), въз 

основа на доклад-заключение от научно жури, назначено със заповед на Ректора 

на МУ-София № РК 36-835/30.04.2015 г. 

 

2. 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 С ПРАВО НА ЗАЩИТА маг. биол. ПАВЛИНА САШЕВА НАЙДЕНОВА 

редовен докторант по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия”, в 

област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.3. „Фармация” към катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София, с научен ръководител проф. Илиана Илиева Йонкова, 

дфн. 

 

• ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на дисертационен 

труд на тема: „Алтернативни подходи за продукция на фармацевтично значими 

биологично активни вещества” на маг. биол. ПАВЛИНА САШЕВА НАЙДЕНОВА – 

редовен докторант по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия” към 

катедра „Фармакогнозия”, зачислена със заповед на Ректора на МУ-София № Р 

276/22.03.2011 г., с научен ръководител проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн за 

присъждане на образователната и научна степен „ДОКТОР”, в състав: 

 

o проф. ИЛИНА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА, дф – вътрешен член за МУ-София, 

катедра «Фармакогнозия» на Фармацевтичен факултет при МУ-София; 

o проф. ИЛИАНА ИЛИЕВА ЙОНКОВА, дфн – вътрешен член за МУ-София - 

научен ръководител на докторанта, катедра «Фармакогнозия» на 

Фармацевтичен факултет при МУ-София; 

o проф. ЛИЛЯНА ТОДОРОВА МАСЛЕНКОВА, дбн – външен член за МУ-София - 
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ИБФБМИ при БАН; 

o проф. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ЧОРБАДЖИЕВА, дб – външен член за МУ-София 

– Биологически факултет - СУ; 

o доц. СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНЧЕВА, дф – външен член за МУ-София - 

пенсионер. 

Резервни членове:  

o доц. ПАРАСКЕВ ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ, дф – вътрешен резервен член за МУ-

София – катедра «Фармакогнозия» на Фармацевтичен факултет при МУ-

София;  

o доц. ДОЛЯ КАЛЧЕВА ПАВЛОВА, дб - външен резервен член за МУ-София – 

Биологически факултет - СУ. 

 

• ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема „Алтернативни 

подходи за продукция на фармацевтично значими биологично активни вещества” 

на маг. биол. ПАВЛИНА САШЕВА НАЙДЕНОВА – редовен докторант по научна 

специалност „Фармакогнозия и фитохимия” към катедра „Фармакогнозия” на 

Фармацевтичен факултет при МУ-София, за присъждане на образователната и 

научна степен „Доктор”: 13.07.2015 г. 

 

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

 

3.1. ПАВЛИНА САШЕВА НАЙДЕНОВА 

• ПРИЕМА атестационната карта, научния и финансов отчет за третата година от 

докторантурата на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ПАВЛИНА 

САШЕВА НАЙДЕНОВА. 

 

3.2. СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ БАЛКАНСКИ 

• ПРИЕМА атестационната карта за втората година от докторантурата с 

незадоволителна оценка на докторанта на самостоятелна подготовка към катедра 

„Химия“ СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ БАЛКАНСКИ поради изоставане в 

изпълнението на ангажиментите по индивидуалния учебен план, което не 

застрашава успешното приключване на докторантурата в срок. 

 

3.3. ИВАНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА 

• ПРИЕМА учебния и научен отчет за периода 09.03 – 09.06.2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ 

ИВАНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА. 

 

4. Разни. 

 


