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РЕШЕНИЯ 

от заседание на Факултетния съвет  
на Фармацевтичен факултет от 20.09.2012 г.  

(Протокол № 7) 
 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. ИЗБИРА на хонорувани преподаватели за учебната 2012/2013 година във 
Фармацевтичен факултет при МУ-София, както следва: 

1.1. ИЗБИРА проф. МАРГАРИТКА КАРАИВАНОВА, дмн за хоноруван преподавател 
по дисциплината „Проблемни случаи на фармакотерапията” и по СИД 
„Химиотерапия” и СИД „Молекулярна фармакология” при катедра 
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет-
София, за периода на зимния семестър на учебната 2012/2013 година, считано 
от 17.09.2012 г. 

1.2. ИЗБИРА доц. ИЛИЯ МАНОЛОВ, дхн за хоноруван преподавател за нуждите на 
катедра „Фармацевтична химия” на Фармацевтичен факултет-София, за 
периода на учебната 2012/2013 година, считано от 17.09.2012 г. 

1.3. ИЗБИРА доц. СТЕФКА ТИТЕВА, дф за хоноруван преподавател за нуждите 
проподаването по Биофармация и Фармакокинетика на катедра „Технология на 
лекарствените средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет-София, 
за периода на учебната 2012/2013 година, считано от 17.09.2012 г. 

 

2. ОБЯВЯВА конкурс за академична длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ - 1 място в област на 
висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 
„Фармация” и научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” 
за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен 
факултет на МУ-София. 

 
3. Избира научни журита по обявени конкурси и процедури, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-

София, както следва: 
 

3.1. а.)  Избира научно жури за избор на „Доцент” - 1 място в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 
„Фармация” и научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична 
регулация” за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на 
Фармацевтичен факултет на МУ-София, обявен в ДВ, брой № 58/ 31.07.2012 г., в 
състав: 

• Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн – МУ-София, вътрешен член за МУ-София; 

• Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дмн – ФОЗ при МУ-София, вътрешен член 
за МУ-София; 

• Проф. Николай Ламбов, дф – ФФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-
София; 

• Проф. Пламен Пейков, дф – ФФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София; 

• Проф. Рахамин Шекерджийски, дфн – пенсионер, външен член за МУ-София 

• Академик проф. Богдан Петрунов, дмн – НЦЗПБ, външен член за МУ-София 

• Доц. Пламен Димитров, дм – НЦООЗ, външен член за МУ-София 
Резервни членове: 

• Проф. Валентина Петкова, дф – ФФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-
София; 

• Проф. Витан Влахов, дмн - външен член за МУ-София. 
 

б) Избира научно жури за избор на „Доцент” - 1 място в област на висшето образование 7. 
„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация” и научна 
специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за нуждите на катедра 
„Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет на МУ-София, 
обявен в ДВ, брой № 62/ 14.08.2012 г. , в състав: 

1. Проф. Д-р Ваньо Митев, дм, дбн – МУ-София, вътрешен член за МУ-София; 
2. Проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дмн – ФОЗ при МУ-София, вътрешен член 
за МУ-София; 
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3. Проф. Николай Ламбов, дф – ФФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София; 
4. Проф. Пламен Пейков, дф – ФФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София; 
5. Проф. Рахамин Шекерджийски, дфн – пенсионер, външен член за МУ-София 
6. Академик проф. Богдан Петрунов, дмн – НЦЗПБ, външен член за МУ-София 
7. Доц. Пламен Димитров, дм – НЦООЗ, външен член за МУ-София 
 

Резервни членове: 

• Проф. Валентина Петкова, дф – ФФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-
София; 

• Проф. Витан Влахов, дмн - външен член за МУ-София. 
 

3.2.  ИЗБИРА научно жури за избор на „Професор” - 1 място, в област на висшето 
образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.1 
„Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. Фармакокинетика и 
химиотерапия)” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и 
токсикология” на Фармацевтичен факултет на МУ-София, обявен в ДВ, брой № 58/ 
31.07.2012 г., в състав: 

• Чл.-кор. Проф. Мила Власковска, дмн – катедра «Фармакология и Токсикология» на 
МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София; 

• Проф. Митка Мичева, дм – катедра «Фармакогнозия» на ФФ при МУ-София, 
вътрешен член за МУ-София; 

• Проф. Илиана Йонкова, дфн – катедра «Фармакология, фармакотерапия и 
токсикология» ФФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София; 

• Проф. Райна Робева, дм – катедра «Вътрешни болести» при МУ-София, вътрешен 
член за МУ-София; 

• Акад. Евгений Головински, дбн -  Институт по молекулярна биология при БАН, 
външен член за МУ-София. 

• Проф. Радка Аргирова, дмн – НЦЗПБ-София, външен член за МУ-София. 

• Проф. Стефан Горанов, дмн - катедра «Вътрешни болести» при МУ-Пловдив, 
външен член за МУ-София; 

Резервни членове: 

• Проф. Маргаритка Караиванова, дфн – ФФ при МУ-София, пенсионер, вътрешен 
член за МУ-София; 

• Доц. Д-р Маргарита Генова, дм – НСБАЛХЗ-София, външен член за МУ-София. 
 
4. РАЗРЕШАВА удължаването на прекъсването на докторантурата с 3 /три/ месеца, 

считано от 01.10.2012 до 01.01.2013 г. на редовната докторантка към катедра 
„Фармакогнозия”- КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА БОГАЧЕВА-МИЛКОТЕВА. 

 
5. Приема отчети на докторанти, както следва: 

а.) ПРИЕМА учебния, научния и финансовия отчет за учебната 2011/2012 година на маг. 
фарм. МАЯ ЧАВДАРОВА ЙОТОВА – редовен докторант по научната специалност 
«Фармакогнозия и фитохимия»; 
 
б.) ПРИЕМА отчета за периода 04.2012 г. - 06.2012 г.  на ПАВЛИНА САШЕВА – редовен 
докторант по научната специалност «Фармакогнозия и фитохимия»; 
 
б.) ПРИЕМА отчета за периода 14.03.2012 г. – 13.06.2012 г. на СТЕФАН ИВАНОВ – 
редовен докторант към катедра «Химия». 
 

6. Приема предложенията за водене на практически упражнения от редовни докторанти, 
както следва: 
а.) ПРИЕМА включването в учебния процес на студенти, обучавани на български език 
за упражненията по Фармакоепидемиология в специалността Клинична фармация и в 
СИД „Фармакоепидемиология” на маг.фарм. ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ЛЕБАНОВА – 
редовен докторант; 
 
б.) ПРИЕМА включването в учебния процес на студентите при упражненията по 
«Технология на лекарствените средства» на маг.фарм. БОРИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ 
ЦАНКОВ – редовен докторант. 

 
 


