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РЕШЕНИЯ 

от кореспондентско гласуване на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 15.06.2016 г.  

(Протокол № 9) 

 

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 АНГЕЛ АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСИЕВ - докторант на 

самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност 

„Технология на лекарствените форми и биофармация” към катедра „Технология на 

лекарствените средства и биофармация”, с научни ръководители проф. Димитър 

Рачев Рачев, дф и доц. Бистра Димитрова Костова, дф. 

 

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

труд на тема: „Дизайн и оптимизиране на перорални системи с удължено 

освобождаване на галантамин хидробромид показан при пациенти с болестта на 

Алцхаймер” АНГЕЛ АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСИЕВ – докторант на самостоятелна подготовка 

по научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация” към 

катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация”, зачислен със 

заповед на Ректора на МУ-София № РК 36-205/11.02.2015 г., с научни ръководители 

проф. Димитър Рачев Рачев, дф и доц. Бистра Димитрова Костова, дф за 

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

 

• проф. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ, дф – вътрешен за МУ-София; катедра 

«Технология на лекарствените средства и биофармация» на Фармацевтичен 

факултет; 

• проф. ДИМИТЪР РАЧЕВ РАЧЕВ, дф – вътрешен за МУ-София, научен ръководител на 

докторанта, катедра «Технология на лекарствените средства и биофармация» на 

Фармацевтичен факултет; 

• проф. РАХАМИН ДАНИЕЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ, дфн – външен за МУ-София, пенсионер; 

• проф. МАРГАРИТА ИВАНОВА КАСЪРОВА-ТРАЙКОВА, дф – външен за МУ-София, 

Фармацевтичен факултет към МУ-Пловдив; 

• доц. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ УРУМОВ, дф – външен за МУ-София, пенсионер. 
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Резервни членове:  

• проф. ПЛАМЕН ХРИСТОВ НЕНКОВ, дмн – външен резервен член за МУ-София, 

пенсионер; 

• доц. НИКО ЙОСИФ БЕНБАСАТ, дф - вътрешен резервен член за МУ-София, катедра 

„Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет. 

 

1.3. ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема „Дизайн и 

оптимизиране на перорални системи с удължено освобождаване на галантамин 

хидробромид показан при пациенти с болестта на Алцхаймер” АНГЕЛ АЛЕКСЕЕВ 

АЛЕКСИЕВ – докторант на самостоятелна подготовка по научна специалност 

„Технология на лекарствените форми и биофармация” към катедра „Технология на 

лекарствените средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет при МУ-

София, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”: 08.07.2016 г. 

 

2. Прекъсване на докторантура. 

• РАЗРЕШАВА прекъсването на докторантурата на Константин Ангелов Калайджиев 

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

зачислен със заповед на Ректора на МУ-София № РК 36-547/26.01.2014 г., за срок от 

1 /една/ година, считано от 01.06.2016 г. поради семейни и други уважителни 

причини. 

 

3. Приемане на атестационни карти, научни, учебни отчети и финансови планове на 

докторанти. 

• ПРИЕМА атестационните карти за периодите 26.12.2015 г. – 25.03.2016 г. и 

26.03.03.2015 – 25.03.2016 г. на редовния докторант към катедра „Организация и 

икономика на фармацията“ Светослав Стоев. 

 

4. Разни 

 

 

 


