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РЕШЕНИЯ 
от кореспондентско гласуване на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 13.01.2016 г.  
(Протокол № 1) 

 
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

 

1. Отчислява докторант 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: 

 

1.1. ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ГЕРАСИМОВ - 

докторант на самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. 

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

научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” към 

катедра „Организация и икономика на фармацията”, с научни ръководители 

проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн и доц. Миглена Георгиева 

Кирилова-Донева, дм. 

 

1.2. ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на 

дисертационен труд на тема: „Медицинските изделия във фармацевтичната 

номенклатура – законодателни и социални аспекти при осигуряването им в 

България” НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ГЕРАСИМОВ – докторант на самостоятелна 

подготовка по научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична 

регулация” към катедра „Организация и икономика на фармацията”, 

зачислен със заповед на Ректора на МУ-София № РК 36-1367/10.07.2015 г., с 

научни ръководители проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн и доц. 

Миглена Георгиева Кирилова-Донева, дм за присъждане на образователната 

и научна степен „ДОКТОР”, в състав: 

 

• проф. Генка Иванова Петрова-Ташкова, дфн – вътрешен член за МУ-София; 

катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта; 

• проф. Илко Николаев Гетов, дф - вътрешен член за МУ-София; катедра 

„Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при 

МУ-София; 
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• акад. д-р Радомир Георгиев Радомиров, дмн – външен член за МУ-София; 

БАН; 

• проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, 

пенсионер; 

• доц. Емануела Иванова Райчева-Мутафова, ди – външен член за МУ-София, 

МУ-Варна. 

Резервни членове: 

• доц. Миглена Георгиева Кирилова-Донева, дм – вътрешен член за МУ-София, 

катедра „Организация и икономика на фармацията“, втори научен 

ръководител на докторанта. 

• доц. д-р Недялка Илиева Кръстева, дм – външен член за МУ-София, МУ-

Пловдив. 

 

1.3. ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема 

„Медицинските изделия във фармацевтичната номенклатура – 

законодателни и социални аспекти при осигуряването им в България” 

николай михайлов герасимов – докторант на самостоятелна подготовка по 

научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” към 

катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София, за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор”: 12.02.2016 г. 

 

2. ПРИЕМА индивидуалния учебен план на докторанта на самостоятелна 

подготовка към катедра „Технология на лекарствените средства и 

биофармация“ МАРТА ИВАНОВА СЛАВКОВА. 

 

 


