РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 23.04.2015 г.
(Протокол № 4)

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. Одобри обявяването на следните конкурси:
•

ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.3 „Фармация” и научна специалност „ФАРМАЦЕВТИЧНА
ХИМИЯ” за нуждите на катедра „Фармацевтична химия”;

•

ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.3 „Фармация” и научна специалност „ФАРМАКОИКОНОМИКА
И ФАРМАЦЕВТИЧНА РЕГУЛАЦИЯ” за нуждите на катедра „Организация и икономика на
фармацията” за нуждите на преподаванията по Висша математика и Статистически методи
във фармацията;

•

АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.3 „Фармация” и научна специалност „ФАРМАЦЕВТИЧНА
ХИМИЯ” за нуждите на катедра „Фармацевтична химия”;

2. ИЗБИРА научно жури за избор на ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по професионално направление 7.3.
„Фармация” и научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на катедра „Химия” на
Фармацевтичен факултет на МУ-София, обнародван в ДВ бр. № 19/13.03.2015 г., разрешен от
АС с Протокол № 21/23.02.2015 г., в състав:

o

проф. ИРИНИ АТАНАС ДОЙЧИНОВА, дхн – вътрешен за МУ-София, катедра «Химия» на
Фармацевтичен факултет;
доц. ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – вътрешен за МУ-София, катедра «Химия» на
Фармацевтичен факултет;
доц. ЦВЕТАНКА ДОБРЕВА ЖИВКОВА – вътрешен за МУ-София, катедра «Химия» на
Фармацевтичен факултет;
доц. РУМЯНА НИКОЛОВА НАЧЕВА, дф – външен член за МУ-София, пенсионер;

o

доц. ВАСИЛКА НИКОЛОВА РУСЕВА, дх – външен член за МУ-София, пенсионер;

o
o
o

Резервни членове:
o проф. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ, дф – вътрешен резервен член; ФФ – катедра
„Фармацевтична химия”, МУ-София;
o проф. ИВАН ПЕТКОВ БАНГОВ - външен резервен член за МУ-София, Шуменски университет
«Епископ Константин Преславски».
3. Отчисляване на докторанти.
•

ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА ас. ЛИЛИЯ АНТОНОВА АНДОНОВА – докторант на
самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,
професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност „Фармацевтична химия”
към катедра „Фармацевтична химия”, зачислена със заповед на Ректора на МУ-София № РК
36-42/04.01.2013 г., с научен ръководител проф. Александър Борисов Златков, дф.

•

ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд на
тема: „Синтез и свойства на 1,4-заместени пиперазини с потенциална биологична активност”
на ас. ЛИЛИЯ АНТОНОВА АНДОНОВА – докторант на самостоятелна подготовка в област на
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висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3.
„Фармация” и научна специалност „Фармацевтична химия” към катедра „Фармацевтична
химия” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, в състав:

o

проф. ПЛАМЕН ТОДОРОВ ПЕЙКОВ, дф – вътрешен за МУ-София; катедра „Фармацевтична
химия“ на Фармацевтичен факултет;
проф. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ, дф – вътрешен за МУ-София; научен ръководител
на докторанта, катедра «Фармацевтична химия» на Фармацевтичен факултет;
проф. АТАНАС ТОДОРОВ БИЖЕВ, дфн – външен за МУ-София, ХТМУ - София;

o

чл.кор. проф. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, дбн – външен за МУ-София, ИМБ, БАН;

o

проф. МАРГАРИТКА ХРИСТОВА КАРАИВАНОВА, дмн – външен за МУ-София, Фармацевтичен
факултет, МУ-Пловдив.
Резервни членове:
доц. ТАМАРА ИВАНОВА ПАЙПАНОВА, дх - външен за МУ-София; ИМБ, БАН.

o
o

o
o
•

ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема: „Синтез и свойства на 1,4заместени пиперазини с потенциална биологична активност” на ас. ЛИЛИЯ АНТОНОВА
АНДОНОВА – докторант на самостоятелна подготовка в област на висше образование 7.
„Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация” и научна
специалност „Фармацевтична химия” към катедра „Фармацевтична химия” за присъждане на
образователната и научна степен „Доктор”: 15.09.2015 г.

4. Възстановяване на докторантски права, промяна и добавяне на научни ръководители.
4.1 НИКОЛАЙ ДАРИНОВ МАТЕЕВ
•

•

РАЗРЕШАВА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на докторантските права на Николай Даринов Матеев –
задочен докторант към катедра «Организация и икономика на фармацията», считано от
23.03.2015 година.
РАЗРЕШАВА ПРОМЯНА на научния ръководител на докторанта от доц. Мона Стефанова на
доц. Маноела Манова.

4.2 НИКОЛА СТЕФАНОВ КОЛЕВ
•

•

РАЗРЕШАВА ПРОМЯНА на темата на докторската дисертация на задочен докторант Никола
Стефанов Колев от «Медико-социални и икономически проучвания на лекарствената
употреба при пациенти с диабет», съгласно Заповед за зачисляване № РК 36-551/26.03.2014 г.
на «Медико-социални и технологични аспекти на терапията при пациенти с диабет тип 1»;
РАЗРЕШАВА ДОБАВЯНЕ на доц. Милен Венциславов Димитров, дф като втори научен
ръководител.

5. ПРИЕМА учебната програма по СИД „Методи за анализ на вторични метаболити в растителни
продукти”, като прилагането й да започне от следващата учебна година (2015/2016).
6. Корекции във финансовите планове на докторанти.

6.1 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 400 лв. от графа «Научноизследователски
разходи» в графа «Краткосрочни командировки в чужбина» в план-сметката за учебната
2015/2016 година на редовния докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и
токсикология“ ЦВЕТЕЛИНА ГОРИНОВА.
6.2 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 62 лв. от графа «Разходи за външни услуги»
в графа «Научноизследователски разходи» в план-сметката за учебната 2015/2016 година на
докторанта към катедра „Химия“ ИРИНА ЛАЗАРОВА.
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6.3 РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 400 лв. от графа «Краткосрочни
командировки в чужбина» в графа «Научноизследователски разходи» в план-сметката за
учебната 2014/2015 година на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ ПАВЛИНА
САШЕВА.
7. Приема атестационни карти, научни, учебни и финансови отчети и планове на докторанти,
както следва:
7.1 ЛИЛИЯ АНТОНОВА АНДОНОВА
• ПРИЕМА атестационната карта за периода 04.01.2013 – 01.03.2015 г. на докторанта на
самостоятелна подготовка към катедра „Фармацевтична химия“ – ЛИЛИЯ АНТОНОВА
АНДОНОВА.
7.1а ГЕОРГИ БОРИСОВ ДРАГАНОВ
• ПРИЕМА атестационната карта за периода 10.05.2012 – 01.03.2015 г. на докторанта на
самостоятелна подготовка към катедра „Фармацевтична химия“ – ГЕОРГИ БОРИСОВ
ДРАГАНОВ с отрицателна оценка за дейността.
7.2 НИКОЛА ВЕЛИЗАРОВ ЙОРДАНОВ
• ПРИЕМА атестационната карта за периода април 2014 – март 2015 г., индивидуалния учебен
план и план-сметката за третата година от докторантурата на редовния докторант към
катедра „Химия“ – НИКОЛА ВЕЛИЗАРОВ ЙОРДАНОВ.
7.3 ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ ЙОРДАНОВ
• ПРИЕМА индивидуалния учебен план и план-сметката за първата година от докторантурата
на редовния докторант към катедра „Химия“ – ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ ЙОРДАНОВ.
7.4 ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА МАНДОВА
• ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.03.2014 – 25.03.2015 г., индивидуалния учебен
план и план-сметката за втората година от докторантурата на редовния докторант към
катедра „Химия“ – ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА МАНДОВА.
7.5 ДЕНИЦА АЛУАНИ
• ПРИЕМА индивидуалния учебен план и план-сметката за учебната 2015/2016 г. на редовния
докторант към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ - ДЕНИЦА АЛУАНИ.
7.6 ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА
• ПРИЕМА атестационната карта за периода март 2014 – март 2015 г., научния, учебен и
финансов отчет за учебната 2014/2015 г. и план-сметката за учебната 2015/2016 г. на редовния
докторант към катедра „Фармакогнозия“ – ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА.
7.7 ПАВЛИНА САШЕВА
• ПРИЕМА тримесечния отчет за периода декември 2014 – февруари 2015 г. на редовния
докторант към катедра „Фармакогнозия“ – ПАВЛИНА САШЕВА.
7.8 ХРИСТО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ
• ПРИЕМА атестационната карта, тримесечния и годишен научен и учебен отчет, финансовия
отчет за учебната 2014/2015 г. и план-сметката за учебната 2015/2016 г. на редовния докторант
към катедра „Фармакогнозия“ – ХРИСТО НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ.
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7.9 ВИКТОР МИЛЕНОВ БРАТКОВ
• ПРИЕМА атестационната карта за периода 14.03.2014 – 14.03.2015 г. и научния и учебен отчет
за учебната 2014/2015 г. на задочния докторант към катедра „Фармакогнозия“ – ВИКТОР
МИЛЕНОВ БРАТКОВ.
7.10 АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ
• ПРИЕМА атестационната карта за периода 03.04.2014 – 03.04.2015 г., тримесечния и годишен
научен и учебен отчет, финансовия отчет за учебната 2014/2015 г. и план-сметката за
учебната 2015/2016 г. на редовния докторант към катедра „Фармакогнозия“ – АЛЕКСАНДЪР
МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ.
7.11 ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА
•

ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.03.2014 – 25.03.2015 г., научния, учебен и
финансов отчет за учебната 2014/2015 г. и план-сметката за учебната 2015/2016 г. на редовния
докторант към катедра „Фармакогнозия“ – ИРЕНА ДИМИТРОВА МИНЧЕВА.

7.12 ЗОРНИЦА ЕМИЛОВА СПАСОВА-МИТКОВА
•

ПРИЕМА атестационната карта и финансовия отчет за учебната 2014/2015 г. на задочния
докторант към катедра „Организация и икономика на фармацията“ – ЗОРНИЦА ЕМИЛОВА
СПАСОВА-МИТКОВА.

7.13 ЕЛИНА СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА
•

ПРИЕМА атестационната карта за периода 14.01.2014 – 14.01.2015 г. на редовния докторант
към катедра „Организация и икономика на фармацията“ – ЕЛИНА СВИЛЕНОВА ПЕТКОВА.

7.14 НИКОЛА СТЕФАНОВ КОЛЕВ
•

ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.03.2014 – 26.03.2015 г. на задочния докторант
към катедра „Организация и икономика на фармацията“ – НИКОЛА СТЕФАНОВ КОЛЕВ.

7.15 СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЕВ
•

ПРИЕМА атестационните карти за периодите 26.12.2014 – 25.03.2015 г. и 26.03.2014 – 25.03.2015
г. на редовния докторант към катедра „Организация и икономика на фармацията“ –
СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ СТОЕВ.

7.16 КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ
• ПРИЕМА атестационната карта за периода 26.03.2014 – 26.03.2015 г. и план-сметката за
учебната 2015/2016 г. на задочния докторант към катедра „Организация и икономика на
фармацията“ – КОНСТАНТИН АНГЕЛОВ КАЛАЙДЖИЕВ.
7.17 ИВАНКА КОСТАДИНОВА
• ПРИЕМА тримесечния отчет за периода 09.12.2014 – 09.03.2015 г. на редовния докторант към
катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ – ИВАНКА КОСТАДИНОВА.
8. Разни.
• ОДОБРИ отпускането на еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. от фонд СБКО на
Евгения Петрова Панайотова – охрана във ФФ, поради смъртен случай в семейството.
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