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РЕШЕНИЯ 
от кореспондентско гласуване на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 28.10.2015 г.  
(Протокол № 10) 

 
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

 

1. Отчислява докторанти с право на защита, разкрива процедура за 

защита на дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” и 

избира научно жури, съгласно ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва: 

 

1.1. ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА ВИКТОР МИЛЕНОВ БРАТКОВ 

- задочен докторант по научна специалност „Фармакогнозия и 

фитохимия”, в област на висше образование 7. „Здравеопазване 

и спорт”, по професионално направление 7.3. „Фармация” към 

катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-

София, с научен ръководител проф. Илина Николаева Кръстева, 

дф. 

 

1.2. ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита 

на дисертационен труд на тема: „Фитохимично пручване на 

Astragalus monspessulanus L. (Fabaceae)” ВИКТОР МИЛЕНОВ 

БРАТКОВ – задочен докторант по научна специалност 

„Фармакогнозия и фитохимия” към катедра „Фармакогнозия”, 

зачислена със заповед на Ректора на МУ-София № РК36-

469/12.03.2014 г., с научен ръководител проф. Илина Николаева 

Кръстева, дф за присъждане на образователната и научна 

степен „ДОКТОР”, в състав: 

� Чл. кор. проф. ВАСЯ СТЕФАНОВА БАНКОВА, дхн - външен член 

за МУ-София - ИОХ-ЦФХ – БАН; 

� Проф. д-р РЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ТОШКОВА, дмн - външен 

член за МУ-София, ИЕМПАМ – БАН; 

� Доц. ДОЛЯ КАЛЧЕВА ПАВЛОВА, дб - външен член за МУ-София, 

БФ – СУ;  
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� Проф. ИЛИНА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА, дф - вътрешен член за 

МУ-София, катедра «Фармакогнозия» на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта  

� Проф. ИЛИАНА ИЛИЕВА ЙОНКОВА, дфн - вътрешен член за МУ-

София, катедра «Фармакогнозия» на Фармацевтичен факултет 

при МУ-София 

Резервни членове:  

� доц. СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНЧЕВА, дф – външен резервен 

член за МУ-София - пенсионер. 

� доц. ПАРАСКЕВ ТОДОРОВ НЕДЯЛКОВ, дф – вътрешен резервен 

член за МУ-София – катедра «Фармакогнозия» на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София.  

 

1.3. ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема 

„Фитохимично пручване на Astragalus monspessulanus L. 

(Fabaceae)” на ВИКТОР МИЛЕНОВ БРАТКОВ – задочен докторант 

по научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия” към 

катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-

София, за присъждане на образователната и научна степен 

„Доктор”: 10.12.2015 г. 

 

2. Откриване процедура за предварително обсъждане на дисертационен 

труд за придобиване на научна степен „доктор на науките” 

 

2.1.  ОДОБРЯВА откриване на процедура за предварително 

обсъждане на дисертационен труд на тема «„Теоретични и 

приложни аспекти на концепцията „Фармацевтични грижи“ при 

някои специфични групи пациенти“» на проф. Валентина 

Боянова Петкова, за придобиване на научна степен „ДОКТОР НА 

НАУКИТЕ”, съгласно чл. 95 на ПУРПНСЗАД в МУ-София. 

 


