РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 21.01.2016 г.
(Протокол № 2)
ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. Предложения за сключване на срочен ТД по условията на Параграф 11 от ПЗР на
ЗВО с хабилитирани преподаватели от Фармацевтичен факултет:
•

ОДОБРИ предложение до Академичния съвет на МУ-София за сключване на срочен
трудов договор с проф. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ за първа година, в
съответствие с параграф 11, алинея 1 от Преходните и заключителни разпоредби
от ЗВО, считано от 07.05.2016 г.

•

ОДОБРИ предложение до Академичния съвет на МУ-София за сключване на срочен
трудов договор с проф. ДИМИТЪР РАЧЕВ РАЧЕВ за първа година, в съответствие с
параграф 11, алинея 1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗВО, считано
от 26.08.2016 г.

2. Избор на хонорувани преподаватели
•

ИЗБИРА доц. АНРИ АСТРУГ за хоноруван преподавател на български и английски
език за летния семестър на учебната 2015/2016 г. за нуждите на катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“.

3. Утвърждава длъжностни
Фармацевтичен факултет.

характеристики

на

преподавателския

състав

на

4. Утвърждава състав на научни журита за избор за заемане на академични
длъжности по обявени конкурси, както следва:
4.1 ИЗБИРА научно жури за избор на ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално
направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Органична химия“ за нуждите
на катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет на МУ-София, обнародван в ДВ бр.
№ 96/09.12.2015 г., разрешен от АС с Протокол № 28/10.11.2015 г., в състав:
o проф. ДАРВИН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ, дф – вътрешен за МУ-София, Ръководител
катедра «Химия» на Фармацевтичен факултет;
o доц. РОСЕН ТОДОРОВ БУЮКЛИЕВ, дх – вътрешен за МУ-София, катедра «Химия» на
Фармацевтичен факултет;
o доц. АДРИАНА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА, дх – вътрешен за МУ-София, катедра
«Химия» на Фармацевтичен факултет;
o чл.-кор. проф. ВАСЯ СТЕФАНОВА БАНКОВА, дхн – външен член за МУ-София, БАН;
o доц. АНТОАНЕТА БОРИСОВА ТРЕНДАФИЛОВА-САВКОВА, дх – външен член за МУСофия, БАН;
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Резервни членове:
o проф. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ, дф – вътрешен резервен член; ФФ –
катедра „Фармацевтична химия”, МУ-София;
o доц. МИЛКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА, дх - външен резервен член за МУ-София, БАН.
4.2 ИЗБИРА научно жури за избор на ДОЦЕНТ по професионално направление 7.3.
„Фармация” и научна специалност „Органична химия“ за нуждите на катедра
„Химия” на Фармацевтичен факултет на МУ-София, обнародван в ДВ бр. №
2/08.01.2016 г., разрешен от АС с Протокол № 29/15.12.2015 г., в състав:
o проф. ДАРВИН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ, дф – вътрешен за МУ-София, Ръководител
катедра «Химия» на Фармацевтичен факултет;
o проф. ИРИНИ АТАНАС ДОЙЧИНОВА, дхн – вътрешен за МУ-София, катедра «Химия»
на Фармацевтичен факултет;
o проф. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕЙКОВ, дф – вътрешен за МУ-София, катедра
«Фармацевтична химия» на Фармацевтичен факултет;
o проф. ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ МОМЕКОВ, дф – вътрешен за МУ-София, катедра
«Фармакология,фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен факултет;
o Акад. проф. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, дбн – външен член за МУ-София, Институт
по молекулярна биология, БАН;
o Проф. ВЛАДИМИР ДИМЧЕВ ДИМИТРОВ, дхн - външен член за МУ-София, ИОХФЦ,
БАН;
o доц. ТАМАРА ИВАНОВА ПАЙПАНОВА, дх - външен член за МУ-София, ИМБ-БАН;
Резервни членове:
o доц. ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - вътрешен за МУ-София, катедра «Химия» на
Фармацевтичен факултет;
o Проф. МАРГАРИТКА ХРИСТОВА КАРАИВАНОВА, дмн - външен член за МУ-София;
ФФ при МУ-Пловдив.
4.3 ИЗБИРА научно жури за избор на ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по 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, обнародван в ДВ бр. №
2/08.01.2016 г., разрешен от АС с Протокол № 29/15.12.2015 г., в състав:
o

o

o
o

o

Проф. ГЕНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА-ТАШКОВА, дфн – вътрешен член за МУСофия; Ръководител катедра „Организация и икономика на фармацията“ на
Фармацевтичен факултет;
Проф. ВАЛЕНТИНА БОЯНОВА ПЕТКОВА-ДИМИТРОВА, дфн – вътрешен член за
МУ-София; катедра „Организация и икономика на фармацията“ на
Фармацевтичен факултет;
Проф. д-р ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ВАСИЛЕВ, дмн – външен член за МУ-София,
пенсионер;
Доц. МАНОЕЛА МЕТОДИЕВА МАНОВА-ОВЧАРОВА, дф – вътрешен член за МУСофия; катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен
факултет;
Доц. СИЛВИЯ ЦВЕТКОВА ТЕРЕЗОВА, ди - външен член за МУ-София,
Университет за национално и световно стопанство;
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Резервни членове:
o Доц. АЛЕКСАНДРА ЦВЕТАНОВА САВОВА, дф – вътрешен резервен член за МУСофия, катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен
факултет;
o Доц. НЕДЯЛКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА, дм - външен резервен член за МУ-София;
МУ-Пловдив, пенсионер.
5. Прави корекции във финансовите планове на докторанти:
5.1 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на суми, както следва:
• 150 лв. от графа «Опитни животни»
• 1500 лв. от графа „Краткосрочни командировки в чужбина - нощувки“
всички в графа „Химикали, реактиви, медикаменти и други консумативи“
• 100 лв. от графа „Краткосрочни командировки в чужбина - нощувки“ в графа
«Краткосрочни командировки в чужбина – пътни разходи»
във финансовия план за учебната 2015/2016 година на задочния докторант към катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ МАРИНОВ.
5.2 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 900 лв., както следва:
• 600 лв. от графа «Краткосрочни командировки в чужбина» в графа
«Научноизследователски разходи; Разходи за химикали, реактиви и консумативи»;
• 300 лв. от графа „Разходи за външни услуги; Други“ в графа
«Научноизследователски разходи; Разходи за химикали, реактиви и консумативи».
във финансовия план за учебната 2015/2016 година на редовния докторант към катедра
„Фармакогнозия“ АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ.
5.3 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 514 лв., както следва:
• 200 лв. от графа «Канцеларски материали» в графа «Краткосрочни командировки в
чужбина»;
• 159 лв. от графа „Командировки в България“ в графа «Научна литература»;
• 155 лв. от графа „Опитни животни“ в графа «Научна литература».
във финансовия план за учебната 2015/2016 година на редовния докторант към катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ ИВАНКА КОСТАДИНОВА.
5.4 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 1700 лв., както следва:
• 600 лв. от графа «Краткосрочни командировки в чужбина»
• 400 лв. от графа „Краткосрочни командировки в България“
• 500 лв. от графа „Разходи за външни услуги“
• 200 лв. от графа „Материали“
Всички се прехвърлят в графа «Химикали и реактиви» във финансовия план за учебната
2015/2016 година на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ХРИСТО
НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ.
6. Удължава срока на докторантура, приема научни, учебни и финансови планове на
докторанти, както следва:
6.1 УДЪЛЖАВА срока на докторантурата на ХРИСТО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ - редовен
докторант към катедра „Фармакогнозия”, с 12 (дванадесет) месеца, считано от
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03.04.2016 г., съгласно чл. 58, ал. 1, т. 1 от ПУРПНСЗАД, поради спечелена стипендия
за специализация по темата на дисертацията в Чехия.
6.2 ПРИЕМА финансовия отчет и план сметката за учебната 2015/2016 г. на редовния
докторант към катедра „Организация и икономика на фармацията“ СВЕТОСЛАВ
НИКОЛАЕВ СТОЕВ.
6.3 ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода октомври – декември 2015
година на редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и
токсикология“ ЦВЕТЕЛИНА АТАНАСОВА ГОРИНОВА.
6.4 ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода октомври – декември 2015
година на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ХРИСТО НИКОЛАЕВ
ВАСИЛЕВ.
6.5 ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода 25 септември – 25
декември 2015 г. на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ЯНА
ЕМИЛОВА ИЛИЕВА.
6.6 ПРИЕМА тримесечния учебен и научен отчет за периода октомври – декември 2015
година на задочния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и
токсикология“ ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ МАРИНОВ.
7. Разни.

Author: Angelova
Date: 21.01.2016

Page 4 of 4

