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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 22.10.2015 г.  
(Протокол № 9) 

 
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. ОТПАДА 

2. Утвърждава избори от научни журита за заемане на академични длъжности: 

  

  2.1. ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на 

гл. ас. РУМЯНА ЛЮБОМИРОВА СИМЕОНОВА за заемане на 

академичната длъжност «ДОЦЕНТ» в област на висше образование 7. 

„Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3. 

„Фармация” и научна специалност „Фармакология (вкл. 

фармакокинетика и химиотерапия)” в катедра «Фармакология, 

фармакотерапия и токсикология» 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 оценката на преподавателската дейност, 
учебна работа, научноизследователска дейност и научна активност. 

 

3. Одобрява обявяването на следните конкурси: 

 

3.1. АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. 

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

и научна специалност „ФАРМАКОГНОЗИЯ И ФИТОХИМИЯ” за нуждите на 

катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София. 

 

3.2. ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация” и научна 

специалност „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ” за нуждите на катедра „Химия” на 

Фармацевтичен факултет при МУ-София. 

 

4. Променя форми на докторантури: 

 

4.1. ПРОМЕНЯ формата на докторантурата на ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ 

МАРИНОВ (зачислен със заповед № 36-555/26.03.2015 г.) от редовна в 

ЗАДОЧНА, на основание чл. 61, ал. 1 от ПУРПНСЗАД в МУ-София, във 

връзка спечелен конкурс за АСИСТЕНТ в област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално 

направление 7.3. „Фармация“ и научна специалност „Фармакология 

(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ при катедра „Фармакология, 
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фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-

София. 

 

4.2. ПРОМЕНЯ формата на докторантурата на ДЕНИЦА СТЕФАНОВА 

АЛУАНИ (зачислена със заповед № 36-485/ 24.03.2015 г.) от редовна в 

ЗАДОЧНА, на основание чл. 61, ал. 1 от ПУРПНСЗАД в МУ-София, във 

връзка спечелен конкурс за АСИСТЕНТ в област на висше 

образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално 

направление 7.3. „Фармация“ и научна специалност „Токсикология“ 

при катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на 

Фармацевтичен факултет при МУ-София. 

 

 

5. Приема научни, учебни и финансови планове на докторанти, както следва: 

 

5.1. ПРИЕМА атестационната карта за периода 24.03.2015-12.10.2015 г. на 

редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология” ДЕНИЦА СТЕФАНОВА АЛУАНИ. 

5.2. ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.03.2015-12.10.2015 г. на 

редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология” ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ МАРИНОВ. 

5.3. ПРИЕМА тримесечните учебни и научни отчети за периодите от 
02.04.2015 до 02.07.2015 г. и от 03.07.2015 до 03.10.2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология” ИВЕЛИНА АНГЕЛОВА ЖЕЛЕЗОВА.  

5.4. ПРИЕМА тримесечните учебни и научни отчети за периодите от 
02.02.2015 до 02.05.2015 г. и 03.05.2015 до 03.08.2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология” ПЕТЪР ПЕТРОВ ДОНЧЕВ.  

5.5. ПРИЕМА тримесечните учебни и научни отчети за периодите от 
02.02.2015 до 02.05.2015 г. и 03.05.2015 до 03.08.2015 г. на редовния 

докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и 

токсикология” КАЛОЯН АСЕНОВ КАЛОЯНОВ.  

5.6. ПРИЕМА учебния и научен отчет за периода април- септември 2015 г. 
на редовния докторант към катедра „Химия” ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ.  

 

 

6. ОДОБРИ отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 1000,00 лв. 

/хиляда лева/ от фонд СБКО на КРАСИМИРА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА на 

длъжност „Счетоводител“ във Финансово-счетоводния отдел на 

Фармацевтичен факултет, необходими за оперативно лечение на счупен глезен 

и последвала продължителна рехабилитация за възстановяване. 

 

 


