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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 19.09.2016 г.  

(Протокол № 12) 

 

 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. Избор на хонорувани преподаватели. 

 

1.1 ИЗБИРА предложените от катедра „Медицинска химия и биохимия“ преподаватели за 

хоноруване през учебната 2016/2017 година, както следва: 

• Гл. ас. Емилиан Йонков Панов 

• Гл. ас. Николина Георгиева Кръстева, дх 

• Невяна Иванова Иванова, дб 

• Таня Кирилова Кадийска, дб 

• Андрей Венциславов Киров, дб 

• Анита Огнянова Цветкова 

• Савина Савчева Тинчева 

• Иглика Тодорова Йорданова 

• Мария Цанева Глушкова 

• Силва Гаро Гирагосян 

 

1.2 ИЗБИРА предложените от ЦЕОФВС преподаватели за хоноруване през учебната 

2016/2017 година, както следва: 

• Светлана Тодорова – български език 

• Ирен Александрова – латински език 

• Петя Стоянова – латински език 

• Константин Василев - спорт 

• Владимир Иванов - спорт 

 

1.3 ИЗБИРА доц. Анри Аструг за хоноруван преподавател за зимния семестър на учебната 

2016/2017 г. във връзка с преподаването на дисциплините „Фармакология“ 

(упражнения на български и английски език) и „Клинична фармакокинетика“ (лекции и 

упражнения на български език) за нуждите на катедра „Фармакология, 

фармакотерапия и токсикология“. 
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2. ИЗБИРА проф. ДАРВИН ИВАНОВ като гост-преподавател в катедра „Химия“ за 

период от 1 (една) година, считано от 01.10.2016 г. 

 

3. Възстановяване на докторантски права и промяна на тема на докторантура. 

 

3.1 РАЗРЕШАВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на докторантските права на Елина Свиленова 

Петкова – редовен докторант към катедра «Организация и икономика на фармацията», 

считано от 12.09.2016 година. 

 

3.2  ПРОМЕНЯ темата на дисертационния труд на редовния докторант към катедра 

«Фармакогнозия» ЯНЧО АНГЕЛОВ ЗАРЕВ от «Противотуморни биологично активни 

вещества от растителен произход», съгласно Заповед № РК 36-71/10.01.2013 г. на 

«Биотехнологично и фитохимично проучване на растения с противотуморна и 

антигенотоксична активност». 

 

4. Корекции (прехвърляне на средства) във финансовите планове на докторанти. 

 

4.1 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на следните суми: 

• 80 лв. от графа «Командировки в България» в графа „Други разходи за външни 

услуги“  

• 600 лв. от графа «Краткосрочни командировки в чужбина» в графа „Разходи за 

химикали, реактиви и консумативи“ 

във финансовия план за учебната 2016/2017 година на задочния докторант към 

катедра „Фармакогнозия“ АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ. 

 

4.2 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на следните суми: 

• 650 лв. от графа «Химикали, реактиви, лекарствени продукти и други консумативи» 

в графа „Краткосрочни командировки в чужбина“  

• 300 лв. от графа «Химикали, реактиви, лекарствени продукти и други консумативи» 

в графа „Командировки в България“ 

във финансовия план за учебната 2016/2017 година на редовния докторант към 

катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВА 

КАСАБОВА. 

 

4.3 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сумата от 100 лева от графа «Канцеларски материали» 

в графа „Командировки в България“ във финансовия план за учебната 2016/2017 

година на редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология“ ИВАНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА. 
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5. Приемане на атестационни карти, научни, учебни отчети и финансови планове на 

докторанти. 

 

5.1 ПРИЕМА тримесечните учебни и научни отчети за периодите 25.02 – 25.05.2016 г. и 

25.05 – 25.08.2016 г. на редовния докторант към катедра „Фармакология, 

фармакотерапия и токсикология“ АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВА КАСАБОВА. 

 

5.2 ПРИЕМА тримесечните учебни и научни отчети за периодите 25.03 – 25.06.2016 г. и 

25.06 – 25.09.2016 г. на редовния докторант към катедра „Фармакология, 

фармакотерапия и токсикология“ ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ. 

 

5.3 ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода април – юни 2016 г. на 

задочния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ 

ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ МАРИНОВ. 

 

5.4 ПРИЕМА финансовите  отчети за учебните 2014/2015 г. и 2015/2016 г. на докторанта 

към катедра „Организация и икономика на фармацията“ КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ 

КАЛАЙДЖИЕВ. 

 

5.5 ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода 25.03 – 25.06.2016 г.  на 

редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА. 

 

6. Разни. 


