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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 17.03.2016 г.  

(Протокол № 3) 

 

 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. Утвърждаване на избори от научни журита за заемане на академични длъжности, съгласно 

ПУРПНСЗАД в МУ-София: 

 

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

СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА за заемане на академичната длъжност «ГЛАВЕН АСИСТЕНТ» в 

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

направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Органична химия” в катедра 

«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, оценена учебно-преподавателска и научна 

дейност и резултатите от конкурсния изпит. 

 

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

ЕМИЛОВА СПАСОВА-МИТКОВА за заемане на академичната длъжност «главен асистент» 

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

направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Фармакоикономика и 

фармацевтична регулация” в катедра «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, оценена учебно-преподавателска и научна дейност и 

резултатите от конкурсния изпит. 

 

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

МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ за заемане на академичната длъжност «АСИСТЕНТ» в област на 

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

„Фармация” и научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия” в катедра 

«Фармакогнозия» 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 успешно взет изпит по специалността 

със средна оценка от писмения и устен изпит «отличен 5.75». 
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2. Утвърждаване състав на научно жури за заемане на академична длъжност по обявен конкурс. 

 

• ИЗБИРА научно жури за избор на ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 7.3. 

„Фармация” и научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра 

„Фармацевтична химия” на Фармацевтичен факултет на МУ-София, обнародван в ДВ бр. № 

10/05.02.2016 г., разрешен от АС с Протокол № 28/10.11.2015 г., в състав: 

 

o Проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – вътрешен член, ФФ – катедра „Фармацевтична химия“, 

МУ-София; 

o Проф. Данка Петрова Обрешкова-Панкова, дм – вътрешен член, ФФ - катедра „Фармацевтична 

химия“, МУ-София; 

o Проф. Александър Борисов Златков, дф – вътрешен член, ФФ – катедра „Фармацевтична 

химия”, МУ-София; 

o Акад. проф. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София, Институт по 

молекулярна биология, БАН; 

o Проф. Атанас Тодоров Бижев, дфн - външен член за МУ-София, ХТМУ, пенсионер; 

Резервни членове: 

o Доц. Мая Боянова Георгиева, дф – вътрешен резервен член; ФФ – катедра „Фармацевтична 

химия”, МУ-София; 

o Доц. Тамара Иванова Пайпанова, дх - външен член за МУ-София, Институт по молекулярна 

биология, БАН. 

 

3. Одобри обявяването на следните конкурси: 

 

• ПРОФЕСОР – 2 места, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.3 „Фармация” и научна специалност „ТЕХНОЛОГИЯ НА 

ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ И БИОФАРМАЦИЯ” за нуждите на катедра „Технология на 

лекарствените средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет при МУ-София. 

 

4. Зачисляване на докторанти 

 

• Зачислява АНТОНИОС ГЕОРГИОС-КСАНТИППОС ТРОХОПУЛОС като редовен докторант в 

научна област 7. ”Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация”, 

научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” и тема: 

„Възможности за модулиране на протеинкиназа В и на транскрипционния фактор NFkB за 

индуциране на клетъчна смърт при малигнени хемопоетични клетки”, с научен ръководител: 

проф. Спиро Михайлов Константинов, дм и срок на докторантурата 3 години. 

 

• Зачислява НАДЕЖДА ИВАНОВА МАРЧОКОВА като задочен докторант в научна област 7. 

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

специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” и тема: „Социални и 
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технологични аспекти на терапията при диабет”, с научни ръководители: проф. Валентина 

Боянова Петкова-Димитрова, дфн и доц. Милен Венциславов Димитров, дф и срок на 

докторантурата 4 години. 

 

• Зачислява ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ като задочен докторант в научна област 7. 

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

специалност „Токсикология” и тема: „In vitro u in vivo токсикологично охарактеризиране на 

наноразмерни лекарстводоставящи системи”, с научен ръководител: доц. Вирджиния 

Йорданова Цанкова, дф и срок на докторантурата 3 години. 

 

• НЕ ЗАЧИСЛЯВА НЕВЕНА РАЙЧЕВА ПАЧЕДЖИЕВА като редовен докторант в научна област 4. 

”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.3. 

„Биологически науки”, научна специалност „Фармацевтична ботаника” и тема: „Култивиране 

на лечебни растения”, поради слаб успех на конкурсния изпит. 

 

5. Преобявяване и трансформиране на местата за доктурантури на МУ-София за учебната 

2015/2016г. 

• ПРЕДЛАГА да бъде ПРЕНАСОЧЕНО в друга докторска програма 1 (едно) място и 

ПРЕОБЯВЕНИ 7 (седем) докторантски места от неусвоените 8 (осем) за обучение в ОНС 

„Доктор“ от учебния план за 2015/2016 година. 

 

6. Отчисляване на докторант с право на защита, избор на научно жури и определяне дата на 

защита, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София. 

 

• ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА НИКОЛА ВЕЛИЗАРОВ ЙОРДАНОВ - докторант на 

самостоятелна подготовка в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и 

информатика”, по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност 

„Теоретична химия” към катедра „Химия”, с научен ръководител проф. Ирини Атанас 

Дойчинова, дхн. 

 

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

тема: „In silico анализ на холинестеразни инхибитори” НИКОЛА ВЕЛИЗАРОВ ЙОРДАНОВ – 

редовен докторант по научна специалност „Теоретична химия” към катедра „Химия”, 

зачислен със заповед на Ректора на МУ-София № РК 36-708/03.04.2013 г., с научен 

ръководител проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн за присъждане на образователната и 

научна степен „ДОКТОР”, в състав: 

 

o проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн – вътрешен член за МУ-София; катедра „Химия“ на 

Фармацевтичен факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта; 
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o доц. Цветанка Добрева Живкова, дф - вътрешен член за МУ-София; катедра „Химия“ на 

Фармацевтичен факултет при МУ-София; 

o чл.-кор. проф. Илза Константинова Пъжева, дбн – външен член за МУ-София; Институт по 

биофизика и биомедицинско инженерство при БАН; 

o доц. Иванка Милошева Цаковска, дх – външен член за МУ-София, Институт по биофизика и 

биомедицинско инженерство при БАН; 

o доц. Румяна Николова Начева, дф – външен член за МУ-София, пенсионер. 

Резервни членове: 

o проф. Иван Петков Бангов, дхн – външен член за МУ-София, пенсионер. 

o доц. Иван Димитров Димитров, дх – вътрешен член за МУ-София, катедра „Химия“ на 

Фармацевтичен факултет при МУ-София. 

 

• ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема „In silico анализ на 

холинестеразни инхибитори” НИКОЛА ВЕЛИЗАРОВ ЙОРДАНОВ – редовен докторант по 

научна специалност „Теоретична химия” към катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет 

при МУ-София, за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”: 19.04.2016 г. 

 

7. Корекции във финансовите планове на докторанти. 

 

7.1 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 361 лв., както следва: 

•  243 лева от графа «Краткосрочни командировки в България» в графа «Разходи за външни 

услуги: Други разходи за външни услуги»; 

• 118 лв. от графа „Научноизследователски разходи: т.1 Химикали, реактиви, медикаменти и 

други консумативи“ в графа «Разходи за външни услуги: Други разходи за външни услуги». 

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

„Фармакогнозия“ ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА. 

 

7.2 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 250 лв. от графа «Краткосрочни командировки 

в чужбина» в графа „Научноизследователски разходи: т.1 Химикали, реактиви, медикаменти и др.“ 

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

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ ДЕНИЦА СТЕФАНОВА АЛУАНИ. 

 

7.3 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 209.65 лв. от графа «Краткосрочни 

командировки в чужбина» в графа „Научноизследователски разходи: т.1 Химикали, реактиви, 

медикаменти и др. консумативи“ във финансовия план за учебната 2015/2016 година на редовния 

докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА 

ГОРИНОВА. 

 

7.4 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 800 лв., както следва: 

• 600 лева от графа «Краткосрочни командировки в чужбина» в графа „Научноизследователски 

разходи: т.1 Химикали, реактиви и консумативи“  
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• 200 лева от  графа «Възнаграждениепо извънтрудови правоотношения» в графа 

„Научноизследователски разходи: т.1 Химикали, реактиви и консумативи“  

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

„Фармакогнозия“ ИРЕНА МИНЧЕВА. 

 

8. Приема атестационни карти, научни, учебни и финансови отчети и планове на докторанти, както 

следва: 

 

8.1 НИКОЛА ВЕЛИЗАРОВ ЙОРДАНОВ 

• ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода октомври – декември 2015 г. на 

редовния докторант към катедра „Химия“ НИКОЛА ЙОРДАНОВ. 

 

8.2 ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ ЙОРДАНОВ 

• ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода октомври – декември 2015 г. на 

редовния докторант към катедра „Химия“ ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ. 

 

8.3 СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЕВ 

• ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.09.2015 г. – 25.12.2015 г. на редовния докторант 

към катедра „Организация и икономика на фармацията“ Светослав Стоев. 

 

8.4 АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВА КАСАБОВА 

• ПРИЕМА учебния и научен отчет за периода ноември 2015 г. – февруари 2016 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ Александра 

Касабова. 

 

8.5 ИВАНКА КОСТАДИНОВА 

• ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода 09.12.2015 г. – 09.03.2016 г., годишния 

финансов и научен отчет и план-сметката за учебната 2016/2017 г. на редовния докторант към 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ Иванка Костадинова. 

 

8.6 ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ МАРИНОВ 

• ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода януари – март 2016 г., годишния 

финансов и научен отчет и план-сметката за учебната 2016/2017 г. на задочния докторант към 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ Любомир Маринов. 

 

9. Разни. 

• ОДОБРИ отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 394.00 лв. от фонд СБКО 

на Енчо Георгиев Енев на длъжност „Техник електрически системи“ във Фармацевтичен 

факултет, платени за лечение на остро бъбречно заболяване. 


