РЕШЕНИЯ
от заседание на Факултетния съвет
на Фармацевтичен факултет от 26.05.2016 г.
(Протокол № 7)

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ:
1. Утвърждаване състави на научни журита за заемане на академични длъжности по
обявени конкурси.
1.1 Избира научно жури за избор на професор по професионално направление 7.3.
„Фармация”

и

научна

специалност

„Технология

на

лекарствените

форми

и

биофармация“ за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и
биофармация” на Фармацевтичен факултет на МУ-София, обнародван в ДВ бр. №
27/05.04.2016 г., разрешен от АС с Протокол № 32/22.03.2016 г., в състав:
o Чл.-кор. проф. Мила Василева Власковска, дм, дмн – вътрешен член, ФФ - катедра
„Фармакология и токсикология“, МФ при МУ-София;
o Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф – вътрешен член ФФ – катедра „Технология на
лекарствените средства и биофармация“, МУ-София;
o Проф. Димитър Рачев Рачев, дф – вътрешен член, ФФ - катедра „Технология на
лекарствените средства и биофармация“, МУ-София;
o Проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – вътрешен член, ФФ – катедра „Фармацевтична
химия”, МУ-София;
o Проф. Рахамин Даниел Шекерджийски, дфн – външен член за МУ-София, пенсионер;
o Проф. Пламен Христов Ненков, дмн - външен член за МУ-София, пенсионер;
o Проф. Фани Тошева Рибарова, дмн - външен член за МУ-София, пенсионер;
Резервни членове:
o Доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф – вътрешен резервен член; ФФ – катедра
„Фармакогнозия”, МУ-София;
o Доц. Александър Иванов Урумов - външен резервен член за МУ-София, пенсионер.
2.1 ИЗБИРА научно жури за избор на ПРОФЕСОР по професионално направление 7.3.
„Фармация”

и

научна

специалност

„Технология

на

лекарствените

форми

и

биофармация“ за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и
биофармация” на Фармацевтичен факултет на МУ-София, обнародван в ДВ бр. №
29/12.04.2016 г., разрешен от АС с Протокол № 32/22.03.2016 г., в състав:
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o Проф. Димитър Рачев Рачев, дф – вътрешен член, ФФ - катедра „Технология на
лекарствените средства и биофармация“, МУ-София;
o Проф. Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен член ФФ – катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология“, МУ-София;
o Доц. Бистра Димитрова Костова, дф – вътрешен член, ФФ – катедра „Технология на
лекарствените средства и биофармация ”, МУ-София;
o Доц. Вирджиния Йорданова Цанкова, дф – вътрешен член, ФФ – катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, МУ-София;
o Проф. Рахамин Даниел Шекерджийски, дфн – външен член за МУ-София, пенсионер;
o Акад. Христо Борисов Цветанов, дхн - външен член за МУ-София, Институт по
полимери на БАН;
o Проф. Маргарита Иванова Трайкова-Касърова, дф - външен член за МУ-София, МУПловдив;
Резервни членове:
o Доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф – вътрешен резервен член; ФФ – катедра
„Фармакогнозия”, МУ-София;
o Доц. Александър Иванов Урумов - външен резервен член за МУ-София, пенсионер.

2. Утвърждаване на избор от научно жури за заемане на академична длъжност, съгласно
ПУРПНСЗАД в МУ-София:

•

ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на ЛИЛИЯ
АНТОНОВА

ДИМИТРОВА

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

„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, оценена учебно-преподавателска и научна дейност и резултатите от
конкурсния изпит.
3. Отчисляване на докторант, разкриване на процедура за защита на дисертационен труд
за придобиване на ОНС „Доктор” и избор на научно жури, съгласно ПУРПНСЗАД в МУСофия.
•

ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ БАЛКАНСКИ - докторант
на самостоятелна подготовка в област на висше образование 4. „Природни науки,
математика и информатика“, по професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Биорганична химия, химия на природните и физиологично
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активни вещества” към катедра „Химия”, с научен ръководител проф. Ирена
Петкова Костова, дхн.

•

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

на

тема:

комплекси

„Лантанидни

на

биологично

активни

лиганди

с

противотумурна активност” на стефан венциславов балкански –докторант на
самостоятелна подготовка в област на висше образование 4. „Природни науки,
математика и информатика“, по професионално направление 4.2. „Химически науки”
и научна специалност „Биорганична химия, химия на природните и физиологично
активни вещества” към катедра „Химия” за присъждане на образователната и
научна степен „Доктор”, в състав:

•

проф. ДАРВИН СЛАВЧЕВ ИВАНОВ, дф – вътрешен за МУ-София; катедра «Химия» на
Фармацевтичен факултет;

•

проф.

ИРЕНА ПЕТКОВА

КОСТОВА,

дхн

–

вътрешен

за

МУ-София,

научен

ръководител на докторанта, катедра «Химия» на Фармацевтичен факултет;
•

проф. ИВЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ КУЛЕВ, дхн – външен за МУ-София, ФХФ на СУ – «Св.
Климент Охридски»;

•

проф. ВЕНКО НИКОЛАЕВ БЕШКОВ, дтн – външен за МУ-София, ИИХ на БАН;

•

доц. ВЕСЕЛА ДЕНЕВА КЪНЧЕВА – външен за МУ-София, ИОХЦФ на БАН.

•

Резервни членове:

•

доц. РОСИЦА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА – външен резервен член за МУ-София, ФХФ
на СУ – «Св. Климент Охридски»;

•

проф. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ, дф - вътрешен резервен член за МУСофия, катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет.

•

ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема „Лантанидни
комплекси на биологично активни лиганди с противотумурна активност” на СТЕФАН
ВЕНЦИСЛАВОВ БАЛКАНСКИ – докторант на самостоятелна подготовка в област на
висше

образование

професионално

4.

„Природни

направление

4.2.

науки,

математика

„Химически

науки”

и
и

информатика“,
научна

по

специалност

„Биорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества” към
катедра „Химия” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”:
29.06.2016 г.

4. Приемане

на

отчети,

финансови

планове

и

атестационни

карти

и

(прехвърляне на средства) във финансовите планове на докторанти:
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корекции

4.1 СТЕФАН ВЕНЦИСЛАВОВ БАЛКАНСКИ
•

ПРИЕМА атестационната карта за третата година от докторантурата на СТЕФАН
ВЕНЦИСЛАВОВ БАЛКАНСКИ – докторант на самостоятелна подготовка към катедра
«Химия».

4.2 АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ
•

РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 320 лв. от графа «Командировки в
България» в графа „Материали, консумативи и реактиви“ във финансовия план за
учебната 2016/2017 година на задочния докторант към катедра „Фармакогнозия“
АЛЕКСАНДЪР МИХАЙЛОВ ШКОНДРОВ.

4.3 ДЕНИЦА СТЕФАНОВА АЛУАНИ
•

РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 300 лв. от графа «Командировки в
България» в графа „Краткосрочни командировки в чужбина“ във финансовия план
за учебната 2016/2017 година на задочния докторант към катедра „Фармакология,
фармакотерапия и токсикология“ ДЕНИЦА СТЕФАНОВА АЛУАНИ.

4.4 ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ
•

РАЗРЕШАВА прехвърлянето на сума в размер на 750 лв. от графа «Химикали,
реактиви, медикаменти и др. консумативи» в графа „Краткосрочни командировки в
чужбина“ във финансовия план за учебната 2016/2017 година на редовния докторант
към катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ ЙОРДАН ИВАНОВ
ЙОРДАНОВ.

5. Гласуване на творчески отпуск на преподавател от Фармацевтичен факултет;
•

ОДОБРИ 2 месеца отпуск за творческо развитие (юни и юли) на проф. Спиро
Константинов, съгласно чл. 55 ал. 2 от ЗВО.

6. Разни.
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