РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 05.03.2012 г.
(Протокол № 1)
Факултетният съвет на Фармацевтичен факултет реши:
1. Избира ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА – Секретар-Деканат за „Секретар на
Факултетния съвет на ФФ” и „Секретар на Деканския съвет на ФФ”.
2. Избира проф. НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ДАНЧЕВ за Заместник-Декан по учебната работа на
студентите, обучаващи се на български език във ФФ.
3. Избира доц. ЖАСМИНА ДИМИТРОВА ТЕНЧЕВА за Заместник-Декан по учебната работа на
студентите, обучаващи се на английски език във ФФ.
4. Избира доц. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ за Заместник-Декан по научноизследователската дейност на ФФ.
5. Избира доц. ВАЛЕНТИНА БОЯНОВА ПЕТКОВА за Заместник-Декан по международната
интеграция на ФФ.
6. Избира научно жури за заемане на академична длъжност за конкурс за ПРОФЕСОР по
научна специалност „Фармацевтична химия”, обнародван в ДВ бр. № 5/17.01.2012 г., в
състав:
 Чл.-кор. проф. д-р МИЛА ВАСИЛЕВА ВЛАСКОВСКА, дмн – Катедра по фармакология
и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
 Проф. ИЛИАНА ИЛИЕВА ЙОНКОВА, дф – Катедра по фармакогнозия и
фармацевтична ботаника на Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Проф. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕЙКОВ, дф – Катедра по фармацевтична химия на
Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Доц. ИЛИЯ МАНОЛОВ ИЛИЕВ, дхн – Катедра по фармацевтична химия на
Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Чл.-кор. проф. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, дбн – външен за МУ – София, Институт по
молекулярна биология при БАН
 Проф. АТАНАС ТОДОРОВ БИЖЕВ, дхн – външен за МУ – София, ХТМУ
 Доц. д-р ТАМАРА ИВАНОВА ПАЙПАНОВА – външен за МУ – София, Институт по
молекулярна биология при БАН
Резервни членове:
 проф. Фани Рибарова – вътрешен за МУ-София, ФОЗ
 доц. Людмил Пейчев – МУ-Пловдив
7. Избира научно жури за заемане на академична длъжност за конкурс за ПРОФЕСОР по
научна специалност „АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ”, обнародван в ДВ бр. № 5/17.01.2012 г., в
състав:
 Проф. д-р ВАНЬО ИВАНОВ МИТЕВ, дм, дбн – Катедра по медицинска химия и
биохимия на Медицински факултет при МУ – София
 Проф. ГЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА – ТАШКОВА, ДФН – Катедра по организация и
икономика на фармацията на Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Проф. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕЙКОВ, дф – Катедра по фармацевтична химия на
Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Проф. д-р МИТКА КОНСТАНТИНОВА МИЧЕВА, дм – Катедра по фармакология,
фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Проф. д-р ВИТАН ДАКОВ ВЛАХОВ, дмн – външен за МУ – София, пенсионер
 Проф. РАХАМИН ДАНИЕЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ, дфн – външен за МУ – София,
пенсионер
 Проф. инж. ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ВЕЗЕНКОВ, дхн – външен за МУ – София, Катедра
по органична химия при ХТМУ – София
Резервен член:
 Проф. ДАРВИН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ, дф – вътрешен резервен член, Катедра по химия
на Фармацевтичен факултет при МУ – София
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8. Избира научно жури за заемане на академична длъжност за конкурс за ДОЦЕНТ по научна
специалност „ФАРМАКОГНОЗИЯ И ФИТОХИМИЯ”, обнародван в ДВ бр. № 5/17.01.2012 г., в
състав:
 Проф. СТЕФАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, дфн – Катедра по фармакогнозия и
фармацевтична ботаника на Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Проф. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ, дф – Катедра по технология на лекарствените
средства и биофармация на Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Проф. ИЛИАНА ИЛИЕВА ЙОНКОВА, дф – Катедра по фармакогнозия и
фармацевтична ботаника на Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Доц. ИЛИНА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА, дф – Катедра по фармакогнозия и
фармацевтична ботаника на Фармацевтичен факултет при МУ – София
 Проф. ВАСЯ СТЕФАНОВА БАНКОВА, дхн – външен за МУ – София, Институт по
органична химия с Център по фитохимия, БАН
 Доц. СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНЧЕВА, дф – външен за МУ – София, пенсионер
 Доц. РАДОСЛАВ РАДЕВ РАДЕВ, дм – външен за МУ – София, пенсионер
Резервен член:
 Доц. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МОМЕКОВ, дф – вътрешен резервен член, Катедра по
фармакология, фармакотерапия и токсикология на Фармацевтичен факултет при МУ
– София
9. Избира ИРИНА СТАНЧЕВА ЛАЗАРОВА за заемане на академичната длъжност „АСИСТЕНТ”
в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление
7.3. „Фармация“ и научна специалност „ОРГАНИЧНА ХИМИЯ” в Катедра „Химия” на
Фармацевтичен факултет при МУ-София.
10. Разрешава разкриване на процедура за предварително обсъждане на дисертационния труд
на доц. ИРЕНА ПЕТКОВА КОСТОВА, дх от катедра „Химия” за придобиване на научната
степен „ДОКТОР НА НАУКИТЕ”.
11. Отчислява с право на защита гл. ас. ЛИЛИ ПЛАМЕНОВА ПЕЙКОВА – докторант на
самостоятелна форма на обучение по научна специалност „ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ”,
зачислена със заповед на Ректора на МУ-София № Р-1608/14.11.2011 г.
12. Избира научно жури за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на тема:
„Патентно проучване и аналитично охарактеризиране на Sibutraminе, Citalopram и
Venlafaxinе” на гл. ас. ЛИЛИ ПЛАМЕНОВА ПЕЙКОВА, в състав:
 Проф. д-р ВАНЬО ИВАНОВ МИТЕВ, дм, дбн – Катедра по медицинска химия и
биохимия на Медицински факултет при МУ – София
 Проф. ГЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА – ТАШКОВА, дфн – научен ръководител, Катедра
по организация и икономика на фармацията на Фармацевтичен факултет при МУ –
София
 Проф. АТАНАС ТОДОРОВ БИЖЕВ, дхн – външен за МУ – София, ХТМУ
 Проф. РАХАМИН ДАНИЕЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ, дфн – външен за МУ – София,
пенсионер
 Доц. д-р ПЛАМЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ, дм – външен за МУ – София, НЦОЗА,
София
Резервни членове:
 Доц. д-р ТАМАРА ИВАНОВА ПАЙПАНОВА – външен резервен член, Институт по
молекулярна биология при БАН, който става пълноправен член при отсъствие на
титуляр по настоящата заповед
 Доц. д-р НЕДЯЛКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА, дм – външен резервен член, Медицински
колеж към МУ – Пловдив, който става пълноправен член при отсъствие на титуляр по
настоящата заповед
13. Определя дата на защита на дисертационния труд на тема „Патентно проучване и
аналитично охарактеризиране на Sibutraminе, Citalopram и Venlafaxinе” на гл. ас. ЛИЛИ
ПЛАМЕНОВА ПЕЙКОВА – докторант на самостоятелна форма на обучение по научна
специалност „Фармацевтична химия” на 19.04.2012 г.
14. Зачислава гл. ас. ДОБРИНА ДОНЧЕВА ЦВЕТКОВА като докторант на самостоятелна
подготовка по научна област 7.”Здравеопазване и спорт”, професионално направление
„Фармация”, научна специалност „ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ”, към катедра „Фармацевтична
химия” при ФФ, с тема: „Аналитични и фармакологични проучвания на пептидни естери на
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

Galantamine и на комбинацията Galantamine pymadine”, научни ръководители: доц. д-р Данка
Обрешкова, дм и проф. д-р Николай Данчев, дм и срок на докторантурата: 3 години.
Зачислава гл. ас. ЯВОР ИВАНОВ МИТКОВ като докторант на самостоятелна подготовка по
научна област 7.”Здравеопазване и спорт”, професионално направление „Фармация”, научна
специалност „ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ”, към катедра „Фармацевтична химия” при ФФ, с
тема: „Синтез и охарактеризиране на производни на кофеин-8-тиогликолова киселина с
антихипоксична активност”, с научен ръководител: доц. Александър Златков, дф и срок на
докторантурата: 3 години.
Зачислава маг. фарм. СТЕФАН МИЛАНОВ ИВАНОВ като редовен докторант по научна
област 7.”Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация”, научна
специалност „ТЕОРЕТИЧНА (ВКЛ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА) ХИМИЯ” към катедра „Химия” при ФФ, с
тема: „Insilico анализ на имуногени пептиди”, с научен ръководител: проф. Ирини Дойчинова,
дхн и срок на докторантурата: 3 години.
Зачислава маг. фарм. ВИКТОР МИЛЕНОВ БРАТКОВ като редовен докторант по научна
област 7.”Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация”, научна
специалност „ФАРМАКОГНОЗИЯ И ФИТОХИМИЯ” към катедра „Фармакогнозия” при ФФ, с
тема: „Фитохимично проучване на видове от род Astragalus (Fabaceae)”, с научен
ръководител: доц. Илина Кръстева, дф и срок на докторантурата: 3 години.
Приема индивидуалният учебен план на АТАНАС СТЕФАНОВ ПАТРОНОВ – докторант на
самостоятелна подготовка по научна специалност „Теоретична (вкл. изчислителна) химия”
при катедра „Химия”, зачислен със заповед № РК 36-55/ 10.01.2012 г.
Приема финансовият план на обща стойност 3100 /три хиляди и сто/ лв. за втората
академична година (2012/2013) на ПАВЛИНА САШЕВА АПОСТОЛОВА – редовен докторант
към катедра „Фармакогнозия”, с научен ръководител проф. Илиана Йонкова.
Приема промяната на научните специалности на петима задочни докторанти от катедра
„Организация и икономика на фармацията” (Адел Ибрахим; Мария Димитрова; Светла
Георгиева; Николай Матеев и Димитър Манолов) от „Социална медицина, организация на
здравеопазването и фармацията” на „ФАРМАКОИКОНОМИКА И ФАРМАЦЕВТИЧНА
РЕГУЛАЦИЯ”, поради получена положителна акредитация от НАОА на научната специалност
„Фармакоикономика и фармацевтична регулация”.
Приема конкретни теми на дисертациите на петима задочни докторанти от катедра
„Организация и икономика на фармацията”, както следва:
 АДЕЛ ИБРАХИМ – задочен докторант с научен ръководител доц. Валентина Петкова
– „Приложение на маркетингови анализи при някои групи лекарствени продукти,
отпускани без рецепта”;
 МАРИЯ ДИМИТРОВА – задочен докторант с научни ръководители проф. Генка
Петрова и доц. Мона Стефанова – „Фармакоикономически анализ на лечението на
СПИН с високо активна комбинирана антиретровирусна терапия в България”;
 СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА – задочен докторант с научни ръководители проф. Генка
Петрова и доц. Е. Паскалев – „Фармакоикономически анализ на лекарствената
терапия на бъбречно трансплантирани пациенти в България”;
 НИКОЛАЙ МАТЕЕВ – задочен докторант с научни ръководители проф. Генка Петрова
и доц. Мона Стефанова – „Измерване влиянието на фармацевтичния маркетинг
върху употребата на ненаркотични аналгетици”;
 ДИМИТЪР МАНОЛОВ - задочен докторант с научен ръководител доц. Илко Гетов –
„Проучване на факторите за маркетинг на лекарства в интернет (еМаркетинг)”.
Приема удължаване на срока на докторантурата със 6 /шест/ месеца на задочния докторант
от катедра „Организация и икономика на фармацията”АДЕЛ ИБРАХИМ.

Author: Dimitrova
Date: 08.03.2012

Page 3 of 3

