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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 19.03.2015 г.  
(Протокол № 3) 

 

 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобри обявяването на следните конкурси: 

 

• АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакология (вкл. 

фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия 

и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София; 

• АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, 

професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Токсикология” за 

нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София; 

 

2. ИЗБИРА научно жури за избор на ДОЦЕНТ по професионално направление 7.3. „Фармация” 

и научна специалност „Токсикология“ за нуждите на катедра „Фармакология, 

фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет на МУ-София, обнародван в 

ДВ бр. № 7/27.01.2015 г., разрешен от АС с Протокол № 20/18.12.2014 г., в състав: 

 

o Проф. Митка Константинова Мичева, дм, ERT – вътрешен член, ФФ - катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София; 

o Проф. Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член ФФ – Ръководител катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София; 

o Проф. Каролина Дошева Любомирова, дм, ERT  – вътрешен член, ФОЗ - катедра „Трудова 

медицина“, МУ-София; 

o Доц. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф, ERT – вътрешен член, ФФ – катедра 

„Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, МУ-София; 

o Проф. Христофор Димитров Дишовски, дмн, ERT – външен член за МУ-София, Лаборатория 

по токсикология, ВМА; 

o Доц. Иван Михайлов Съмналиев, дмн - външен член за МУ-София, катедра «Медицина на 

бедствените състояния и токсикология», ВМА; 

o Доц. Цвета Петрова Георгиева, дм - външен член за МУ-София, Ръководител сектор «Генно 

модифицирани организми», НЦОЗА; 

Резервни членове: 

o Доц. Анри Анжел Аструг, дф – вътрешен резервен член; ФФ – катедра „Фармакология, 

фармакотерапия и токсикология”, МУ-София; 

o Доц. Юлия Венкова Раденкова-Саева, дм, ERT - външен резервен член за МУ-София, 

Клиника по токсикология, УМБАЛСМ «Пирогов». 

 

3. Зачисляване на докторанти. 

 

3.1 ЗАЧИСЛЯВА ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ ЙОРДАНОВ като редовен докторант в научна област 
4.”Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.2. 

„Химически науки”, научна специалност „Теоретична химия” и тема: „In silico анализ на 

имуногенни пептиди”, с научни ръководители: проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн и доц. 

Иван Димитров Димитров, дх и срок на докторантурата 3 години. 
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3.2 ЗАЧИСЛЯВА ДЕНИЦА СТЕФАНОВА АЛУАНИ като редовен докторант в научна област 
7.”Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация”, научна 

специалност „Токсикология” и тема: „Токсикологично охарактеризиране на полимерни 

наноразмерни системи”, с научни ръководители: доц. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф 

и доц. Красимира Павлова Йончева, дф и срок на докторантурата 3 години. 

 

3.3 УДЪЛЖАВА срока на докторантурата на ДРАГАНА ЗАХАРИЕВА АЛЕКСОВ - редовен 

докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, с 6 (шест) 
месеца, считано от 22.03.2015 г., съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ПУРПНСЗАД, поради 

прекъсване на докторантурата за период от 1 година за раждане и отглеждане на малко 

дете. 

 

3.4 ВКЛЮЧВА втори научни ръководители в докторантурите на редовни докторанти към 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ поради тематиката на 

разработките, както следва: 

 
 

• За маг. фарм. Цветелина Горинова, с научен ръководител доц. Вирджиния Цанкова, дф – 

доц. КРАСИМИРА ПАВЛОВА ЙОНЧЕВА, дф от катедра „Технология на лекарствените 

средства и биофармация“; 

 

• За маг. фарм. Иванка Костадинова, с научен ръководител проф. Николай Данчев, дм – доц. 

ИРИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА, дм от катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология“. 

 

4. ПРИЕМА учебната програма по СИД „Токсикологична химия”, като прилагането й да 

започне от следващата учебна година (2015/2016). 

 

5. Корекции във финансовите планове на докторанти. 

 

5.1 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на средства в план-сметката за учебната 2014/2015 година на 

редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ЯНА ИЛИЕВА, както следва: 

 

• Сумата от 652.68 лева от графа «Научноизследователски разходи» т. 1. Химикали, 

реактиви, медикаменти и др. консумативи в графа «Разходи за външни услуги – Други 

разходи за външни услуги»;  

• Сумата от 33.98 лева от графа «Материали» в графа «Разходи за външни услуги – Други 

разходи за външни услуги»;  

• Сумата от 40.36 лева от графа «Командировки в България» в графа «Разходи за външни 

услуги – Други разходи за външни услуги»; 

•  Сумата от 100.00 лева от графа «Разходи за външни услуги. Разходи за 

телекомуникационни и пощенски услуги» в графа «Разходи за външни услуги – Други 

разходи за външни услуги». 

 

5.2 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на средства в план-сметката за учебната 2014/2015 година на 

редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ХРИСТО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ, както 

следва: 

 

• Сумата от 29.00 лева от графа «Краткосрочни командировки в чужбина» в графа «Химикали 

и реактиви»;  

• Сумата от 151.00 лева от графа «Краткосрочни командировки в България» в графа 

«Химикали и реактиви».  
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6. Приема атестационни карти, научни, учебни и финансови отчети и планове на докторанти, 

както следва: 

 

6.1. ЯНЧО ЗАРЕВ 

� ПРИЕМА учебния, научен и финансов отчет за учебната 2014/2015 г., атестационната карта 

за периода 10.01.2014 – 10.01.2015 г. и план сметката за учебната 2015/2016 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакогнозия“ – ЯНЧО ЗАРЕВ. 

 

6.2. ас. ИРИНА СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА 

� ПРИЕМА учебния, научен и финансов отчет, атестационната карта за учебната 2014/2015г., 
индивидуалния учебен план за втората година от докторантурата и план сметката за 

учебната 2015/2016 г. на докторанта на самостоятелна подготовка към катедра „Химия“ – 

ас. ИРИНА СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА. 

 

6.3. ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ГОРИНОВА 

� ПРИЕМА тримесечния отчет за периода януари – март 2015 г., атестационната карта за 

периода 26.03.2014 – 16.03.2015 г. и план сметката за учебната 2015/2016 г. на редовния 

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

АТАНАСОВА ГОРИНОВА. 

 

6.4. ЛЮБОМИР МАРИНОВ 

� ПРИЕМА научния и финансов отчет за учебната 2014/2015 г. и план сметката за учебната 

2015/2016 г. на редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология“ – ЛЮБОМИР МАРИНОВ. 

 

6.5. ЕЛИНА СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА 

� ПРИЕМА финансовия отчет за  учебната 2014/2015 г., атестационната карта за периода 

01.11.2014 – 31.01.2015 г. и план сметката за учебната 2015/2016 г. на редовния докторант 
към катедра „Организация и икономика на фармацията“ – ЕЛИНА СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА. 

 

7. Разни. 


