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РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 30.10.2014 г.  
(Протокол № 14) 

 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. ОДОБРЯВА предложения до Академичния съвет на МУ-София за непрекратяване на 

трудовите договори в съответствие с параграф 11, алинея 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби от ЗВО на следните преподаватели: 

 

• Проф. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕЙКОВ – за трета поредна година; 

• Проф. ДАРВИН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ -  за трета поредна година; 

• Доц. АНРИ АНЖЕЛ АСТРУГ – за втора поредна година. 

 

2. Утвърждава избори на научни журита за заемане на академични длъжности, съгласно 

ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва: 

 

• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на гл. ас. ЛИЛИ 

ПЛАМЕНОВА ПЕЙКОВА за заемане на академичната длъжност «ДОЦЕНТ» в област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3. 

„Фармация” и научна специалност „Фармацевтична химия” в катедра „Фармацевтична 

химия” 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. 
 

• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на ас. ДИЛЯНА 

ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА за заемане на академичната длъжност «ГЛАВЕН АСИСТЕНТ» в 

област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Технология на лекарствените 

форми и биофармация” в катедра „Технология на лекарствените средства и 

биофармация” 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 оценена учебно-преподавателска 

и научна дейност и резултатите от конкурсния изпит. 
 

• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на ас. ЮЛИАН 

ТЕНЧЕВ ВОЙНИКОВ за заемане на академичната длъжност «ГЛАВЕН АСИСТЕНТ» в 

област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално 

направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Аналитична химия” в катедра 

„Химия” 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 оценена учебно-преподавателска и научна 

дейност и резултатите от конкурсния изпит. 
 

3. 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: 

 

• ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА ПЕТРАНКА КРУМОВА ЗДРАВЕВА – докторант на 

самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност 
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„Фармакогнозия и фитохимия” към катедра „Фармакогнозия”, зачислена със заповед 

на Ректора на МУ-София № РК 36-51/15.01.2014 г., с научни ръководители проф. Илиана 

Йонкова, дфн и проф. Илина Кръстева, дф. 

 

• ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд 

на тема: „Gypsophila trichotoma Wend. – източник за получаване на биологично активни 

вещества и перспективи за нейното приложение” на ПЕТРАНКА КРУМОВА ЗДРАВЕВА – 

докторант на самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. 

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

специалност „Фармакогнозия и фитохимия” към катедра „Фармакогнозия” за 

присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, в състав: 

 

• проф. СТЕФАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, дфн – вътрешен за МУ-София;  

Ръководител катедра «Фармакогнозия» на Фармацевтичен факултет при МУ-

София; 

• проф. ИЛИАНА ИЛИЕВА ЙОНКОВА, дфн – вътрешен за МУ-София; катедра 

«Фармакогнозия» на Фармацевтичен факултет при МУ-София, научен 

ръководител на докторанта; 

• проф. РЕНЕТА АЛЕКСАНДРОВА ТОШКОВА, дмн – външен за МУ-София, 

ИЕМПАМ, БАН; 

• доц. ДОЛЯ КАЛЧЕВА ПАВЛОВА, дб - външен за МУ-София; Биологически 

факултет – СУ «Климент Охридски»; 

• доц. СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНЧЕВА, дф – външен за МУ-София, пенсионер. 

Резервни членове:  

• проф. ИЛИНА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА, дф – вътрешен за МУ-София; катедра 

«Фармакогнозия» на Фармацевтичен факултет, научен ръководител на 

докторанта; 

• доц. МИЛЕНА ТИХОМИРОВА НИКОЛОВА, дб - външен за МУ-София; ИБЕИ, БАН. 

 

След констатация на проф. Ламбов, че първоначално предложената доц. Бранимира Пенева 

не е външен член за МУ-София, проф. Йонкова предложи външния резервен член доц. Доля 

Павлова да стане пълноправен член на научното жури, а доц. Милена Николова от ИБЕИ на 

БАН да заеме нейното място като резервен. 

 

Предложението беше подложено на явно гласуване и беше прието единодушно 

 

• ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема: „Gypsophila 

trichotoma Wend. – източник за получаване на биологично активни вещества и 

перспективи за нейното приложение” на ПЕТРАНКА КРУМОВА ЗДРАВЕВА – докторант 
на самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност 
„Фармакогнозия и фитохимия” към катедра „Фармакогнозия” за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор”: 04.12.2014 г.  

 

4. РАЗРЕШАВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на докторантските права на Йохана Тошкова Илиева 

– редовен докторант към катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология», 

считано от 06.10.2014 година. 

 

5. ИЗБИРА доц. Валери Албелт Исаев, дм за хоноруван преподавател във връзка с 

провеждане на тематичните модули със специализанти за СДО по „Клинична 

фармация“ (20 учебни часа). 

 

6. ОДОБРЯВА предложение за обявяване на място за следдипломна специализация по 

„Клинична фармация“, съгласно параграф 9 на Наредба № 34 от 29.10.2006 г. за 



Author: Angelova  Page 3 of 3 
Date: 30.10.2014                                                                                                                                  

придобиване на специалност в системата на здравеопазването за носителя на „Златен 

Гален“, Випуск 2009 – маг. фарм. Таня Станчева. 

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

 

7.1. ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА 

� ПРИЕМА отчета за периода 25.06 – 25.09.2014 г. на редовния докторант към катедра 

„Фармакогнозия“ ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА. 

 

7.2. АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ 

� ПРИЕМА научния отчет за периода юли – септември 2014 г. на редовния докторант към 

катедра «Фармакогнозия» - АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ. 

 

7.3. НИКОЛА ЙОРДАНОВ 

� ПРИЕМА научните отчети за периодите април – юни и юли – септември 2014 г. на 

редовния докторант към катедра «Химия» - НИКОЛА ЙОРДАНОВ. 

 

7.4. СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЕВ 

� ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.06 – 25.09.2014 г. на редовния докторант 
към катедра «Организация и икономика на фармацията» - СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ 

СТОЕВ. 

 

7.5. ЕЛИНА СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА 

� ПРИЕМА атестационните карти за периодите 14.05 – 14.08.2014 г. и 14.08 – 30.10.2014 г. 
на редовния докторант към катедра «Организация и икономика на фармацията» - 

ЕЛИНА СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА. 

 

7.6. ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ГОРИНОВА 

� ПРИЕМА атестационните карти за периодите 26.03 – 01.07.2014 г. и 01.07 – 01.10.2014 г. 
на редовния докторант към катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» 

- ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ГОРИНОВА. 

 

7.7. ПЕТРАНКА КРУМОВА ЗДРАВЕВА 

� ПРИЕМА научния и финансов отчет за 2014 г. на докторанта на самостоятелна 

подготовка към катедра «Фармакогнозия» - ПЕТРАНКА КРУМОВА ЗДРАВЕВА. 

 

8. Разни. 


