
ПРОТОКОЛ № 01 
от заседание на Общото събрание на ФЖМК, 

проведено на 23 април 2013 г., от 13,00 часа в зала 13 
 
Присъстваха: проф. д-р Алберт Бенбасат, проф. д-р Венцеслав Бондиков, 

проф. дфн Милко Петров, проф. дсн Петранка Филева, проф. дсн Снежана 
Попова, проф. д-р Тотка Монова, проф. дфн Христо Кафтанджиев, доц. д-р 
Андреана Ефтимова, доц. д-р Венцислав Димов, доц. д-р Веселина Вълканова, доц. 
д-р Вяра Ангелова, доц. д-р Грета Дерменджиева, доц. д-р Ефрем Ефремов, доц.  
д-р Здравка Константинова, доц. д-р Лилия Райчева, доц. д-р Луливера Кръстева, 
доц. д-р Мануела Манлихерова, доц. д-р Мария Дееничина, доц. д-р Мария 
Нейкова, доц. д-р Мария Попова, доц. д-р Милена Цветкова, доц. д-р Орлин 
Спасов, доц. д-р Поля Иванова, доц. д-р Светлозар Кирилов, доц. д-р Теодора 
Петрова, доц. д-р Чавдар Христов, гл. ас. д-р Бисер Златанов, гл. ас. д-р Димитър 
Найденов, гл. ас. д-р Дияна Петкова, гл. ас. д-р Жана Попова, гл. ас. д-р Юлия 
Йорданова, гл. ас. Иво Пиперков, гл. ас. Марин Бодаков, Антон Стайков, Яна 
Станчева, Кристине Василева, Мариела Николова. 

Редуцирани: Вадер Акбархан, Кристина Никова. 
Отсъстваха: доц. Георги Лозанов, гл. ас. д-р Мирослава Ценкова,  

гл. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова, гл. ас. Лъчезар Точев, гл. ас. Светлана 
Божилова, Илияна Енчева, Кристина Михайлова, Александра Георгиева, Ралица 
Стойчева. 

 
 Заседанието бе открито от доц. д-р Веселина Вълканова, председател на 

Общото събрание. Тя напомни, че на миналото Общо събрание от 25 октомври 
2011 г. е избрана Мандатна комисия с петима членове, председател доц. д-р 
Здравка Константинова. Посочи, че на базата на решение на Факултетния съвет от 
12 март 2013 г. за структурния състав на Общото събрание, Факултетният съвет с 
явно гласуване е определил той да бъде от 48 души, както следва: 38 души 
преподавателски състав, 1 докторант, 8 студенти, 1 представител на 
администрацията. Председателят на Общото събрание обяви, че Мандатната 
комисия е проследила изборите за представителите на общностите на студентите 
и докторантите за попълване на техните квоти и определила на базата на 
легитимно проведени избори списъчния състав на Общото събрание, проследила е 
регистрацията на членовете на Общото събрание и набирането на легитимния за 
протичането му кворум.  

Доц. д-р Веселина Вълканова даде думата на председателя на Мандатната 
комисия доц. д-р Здравка Константинова за доклад относно редовността на 
свикването и кворума на Общото събрание. 

Доц. д-р Здравка Константинова информира Общото събрание, че 
общностите на студентите и докторантите са посочили свои представители на 
базата на легитимно проведени нарочни избори като за представител на 
докторантите е избран редовният докторант Антон Стайков, а квотата на 
студентите е допълнена с един представител, на мястото на прекъсналия студент 
Владимир Христовски е избрана Кристине Василева. Редуцирани са двама 
студенти, които в момента се обучават в чужбина по програмата Еразъм. 
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Председателят на Мандатната комисия съобщи, че от списъчния състав на 
Общото събрание, които е 48 души, до момента са се регистрирали 36 души и 
съгласно член 12 (4) от Правилника за устройството и дейността на СУ събранието 
е редовно и има необходимия за легитимното му протичане кворум. 

Доц. д-р Веселина Вълканова благодари на доц. д-р Здравка Константинова 
и предложи за протоколчик на събранието да бъде избрана Мариела Николова. 

 
След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав – 48 души; 
редуцирани – 2 души; 
отсъстващи – 10 души; 
присъствали – 36 души; 
гласували “за” – 36 души; 
гласували „против” – 0; 
гласували „въздържал се” – 0. 

Предложението беше прието. 

Доц. д-р Веселина Вълканова предложи на Общото събрание следния 
проект за дневен ред:  

1. Отчет на декана и заместник-деканите;  

2. Обсъждане и приемане на отчета на деканското ръководство;  

3. Частични избори за членове на Факултетния съвет на ФЖМК за 
попълване на квотата на нехабилитираните преподаватели - съгласно нормите за 
представителство и в съответствие с чл. 48, ал. 1 и 2 от Правилника за устройството 
и дейността на СУ “Св. Климент Охридски”;  

4. Частични избори на членове на Факултетния съвет за попълване на 
квотата на докторантите, съгласно чл. 48, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството 
и дейността на СУ “Св. Климент Охридски”; 

5. Разни. 

Доц. д-р Веселина Вълканова даде думата на членовете на ОС за 
предложения за промени и допълнения в така предложения дневен ред. Поради 
липса на предложения от събранието, председателят подложи на гласуване така 
предложения дневния ред. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав – 48 души; 
редуцирани – 2 души; 
отсъстващи – 10 души; 
присъствали – 36 души; 
гласували “за” – 36 души; 
гласували „против” – 0; 
гласували „въздържал се” – 0. 
 
Общото събрание прие така предложения дневен ред. 
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По точка първа от дневния ред доц. д-р Веселина Вълканова даде думата 
на Декана на Факултета, доц. д-р Теодора Петрова.  

Доц. д-р Теодора Петрова представи пред членовете на Общото събрание 
доклада си (прилага се към протокола).  

Доц. д-р Веселина Вълканова даде думата на заместник-деканите за 
изказвания, макар че докладът беше общ за всички ресори. 

Доц. д-р Ефрем Ефремов, заместник-декан по научноизследователската 
дейност, изказа мнение, че докладът е достатъчно изчерпателен и е станало ясно, 
че добре се работи с колегите от ФНИ и Университетско издателство, 
благодарение на доц. д-р Веселина Вълканова. Той сподели, че не може да има 
пълноценна научна дейност, ако нямаме добро финансиране и може би трябва да 
се положат по-големи усилия в тази насока. Това би могло да стане, като 
Факултетът участва в европейски програми, чрез структурните фондове, като се 
почне от Long Life Learning, да участваме самостоятелно като факултет, да 
предлагаме популярни магистърски програми, по възможност с участие на 
чуждестнанни студенти и да изнесем обучението си в чужбина. 

Доц. д-р Чавдар Христов, заместник-декан по стопанската дейност, 
подробно обясни проблемите, които са възникнали и са причина, за да не се 
закупи техниката, която е поръчана. А именно ниската компетентност, 
бюрократични подходи и липса на инициатива от страна на отдел „Обществени 
поръчки” към СУ, груби грешки по документацията, което е довело до спиране на 
процедурата. Той уведоми Общото събрание, че средствата са прехвърлени към 
бюджета за тази година и ще бъде направено всичко възможно да бъде закупена 
заявената техника, като периодично се напомня на отдел „Обществени поръчки” 
да свършат задълженията си. 

Председателят на мандатната комисия доц. д-р Здравка Константинова 
докладва за промяна на кворума, като посочи, че съгласно чл.12 (4) от Правилника 
за устройството и дейността на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, 
регистрацията на членовете продължава до един час след откриването на 
заседанието, следователно кворумът нараства на 37 души.  

Доц. д-р Веселина Вълканова благодари на доц. д-р Здравка Константинова 
и предложи на Общото събрание на ФЖМК да се премине към втора точка на 

дневния ред, а именно обсъждане и приемане на отчета на деканското 
ръководство. Тя предложи да се въведе регламент с лимит на времето за изказвания 
– 3 минути.  

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав – 48 души; 
редуцирани – 2 души 
отсъстващи – 9 души; 
присъствали – 37 души; 
гласували “за” – 34 души; 
гласували “въздържал се” – 2 души; 
гласували “против” – 1. 

Общото събрание прие времето за изказвания да бъде 3 минути. 
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Доц. д-р Веселина Вълканова даде думата за обсъждания на представените 
доклади в рамките на приетия регламент (3 минути). 

Доц. д-р Мария Нейкова изрази удивлението си, че докладът на Декана 
беше много дълъг и по същество бяха казани малко неща, имайки предвид 
основната задача обучението на студентите. 

Доц. д-р Мария Нейкова каза, че в Ректората и в други факултети на СУ 
има отделни заместници отговарящи за ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” . 
Също така обърна внимание, че според чл. 56 от ПУДСУ Деканското ръководство е 
помощно звено и с оглед на това колкото по-малко са деканите, то толкова е по-
голяма възможността в един много тесен кръг да бъдат вземани решения. Според 
нея би следвало и в нашия Факултет да има отделен заместник-декан по учебната 
дейност за ОКС „бакалавър”. 

Доц. д-р Мария Нейкова изказа мнение, че Факултетът трябва да излезе с 
общо предложение, като да се настоява ФНИ да има по-добра организация на 
дейността си, тъй като прекалено много се бавят договорите свързани с проектите, 
което намалява допълнително времето за работа по тях, имайки предвид, че те 
трябва да се отчитат в СУ до 10 декември. 

Тя също постави въпрос, свързан със задълженията на административния 
координатор по европейски и национални проекти във ФЖМК. И помоли да се 
изясни дали той трябва да търси проекти и да ги предлага на преподавателите или 
преподавателите сами да си търсят и да се обръщат към него, той да ги пише. 

Доц. д-р Вяра Ангелова се присъедини към мнението на доц. Нейкова, че 
трябва да се помисли върху необходимостта да бъде назначен заместник-декан по 
учебната дейност за ОКС „бакалавър”, което би облекчило работата и на самата 
доц. Петрова, и би помогнало за изпълнение на нейната стратегия за нова 
специалност в нашия Факултет.  

Доц. Ангелова апелира за повече прозрачност, свързана с това, за какви 
проекти е кандидатствал Факултетът и в какви проекти до момента е участвал – 
спечелени или загубени са те. Какви екипи от Факултета участват в тях, кой 
възлага на д-р Станкова по кои проекти да работи, кой определя състава по тези 
проекти и т.н.  

Доц. Ангелова зададе въпрос относно финансирането на Факултета, тъй 
като в доклада не са изведени конкретни цифри, а именно какви пари влизат във 
Факултета и как се харчат? 

Проф. дсн Снежана Попова също се присъедини към поставения въпрос да 
се изясни как работи д-р Станкова и изказа мнение, че трябва да има някакъв 
правилник за работа с проектите. Обясни, че д-р Станкова е изключително 
амбициозен човек и благодарение на нея и Деканското ръководство е подаден 
проект за оборудване на радио и телевизионни студия, както и на лаборатории по 
печат. Тя сподели, че именно покрай този проект е установила, че има нужда от 
регламентиране на това съвсем ново звено и е нормално да се поставя този въпрос.  

Поводът да вземе думата за изказване, обаче е това, че в приоритети е 
споменато откриване на нова специалност. Проф. Попова смята, че Факултетът 
има ресурси, но в момента няма готовност за дискутиране на тази тема. Въпреки 
това, тя изрази желанието си това да се случи в най-скоро време. 
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Гл. ас. д-р Жана Попова предложи Деканското ръководство да изготви 
правилник на Факултета по журналистика и масова комуникация, защото този 
доклад показва усета за концентрация в един човек на цялата власт, дори 
заместник-деканите са с второстепенни отчети. Тя изрази мнение, че такъв 
правилник ще помогне на прозрачността на политиката на нашето Деканско 
ръководство. 

Доц. д-р Лилия Райчева прочете откъс от разсекретените шифрограми на 
Foreign Office на посланика на Великобритания Ричард Спейн в България. Във 
връзка с откъса тя изказа мнение, че медийната среда се е променила и 
образованието по журналистиката също се е променило, но в посока отдалечаване 
от преподавателските задължения и вместо към практиката се преориентира към 
изследователската дейност.  

Доц. д-р Лилия Райчева зададе въпрос, във връзка с отчитане на дейността 
на катедрите, кога и на какъв форум ръководителите на катедри могат да 
представят своите доклади? Дали се знае един за друг какво се прави в този 
Факултет? Повдигна въпроса, защо вече няма випускови ръководители. Също така, 
във връзка с учебната дейност, тя изрази мнение, че би било хубаво всяка катедра 
да разглежда осъвременените си учебни програми в началото на всяка учебна 
година. 

Гл. ас. Иво Пиперков повдигна въпроса за оборудването на зала 19, където 
техниката е едва на допустимия минимум и призова присъстващите за съдействие 
и помощ за смяната й, чрез намиране на дарение или по друг начин. 

Доц. д-р Веселина Вълканова даде думата на Деканското ръководство за 
отговори на поставените въпроси. 

Доц. д-р Теодора Петрова обясни, че за придобиване на компютри и 
хардуер в бюджета за 2013 г. са заложени 2250 лв. за Факултета. 

Доц. д-р Чавдар Христов отговори на молбата на гл. ас. Иво Пиперков, че 
има два варианта за закупуване на техника за зала 19. Първият вариант е като се 
търси дарение от банки, които всяка година подменят своята техника и вторият 
вариант е да се гласуват 35%от приходите от магистърските програми да бъдат 
прехвърлени за закупуване на компютърна и друга необходима за Факултета 
техника. 

Доц. д-р Мария Нейкова направи предложение да поискаме 
разпределението от таксата на обучаваните чуждестранни студенти да бъде в 
друго съотношение, а именно по-голямата част да остава за Факултетите. 

Доц. д-р Теодора Петрова обясни, че субсидията за обучаван чуждестранен 
студент е много по-голяма и голяма част от Факултетите се ориентират в обучение 
на чужд език. Също така съобщи, че има вече решение по-голяма част от таксите 
на докторантите да бъдат за Факултетите. По въпроса за проектите тя изрази 
мнение, че трябва да се пишат повече проекти, както и да се участва в 
общоуниверситетски проекти и в тяхното координиране. Тя каза, че участието и 
писането на големи проекти изисква координиране с Университета.  

За бюджета доц. д-р Теодора Петрова обясни, че са заложени средства, 
които поради проблем със строителя не са усвоени и са прехвърлени в бюджета за 



Забележка: Протоколът съдържа извадка от най-важните изказвания, касаещи вземане на решения 

 

6 

2013 г. Това са повече от половината университетски средства за строежи и 
ремонти. Тя също така обясни, че в съвета на деканите всеки иска средства за своя 
Факултет, но спецификите са различни. Нашият Факултет има много голямо перо 
за изплащане на хонорари, на което другите Декани реагират остро, но от друга 
страна той се състои от 40 души, а те са по 180 и за това тяхната структура, доц. 
Нейкова, е такава. Доц. д-р Теодора Петрова подчерта, че винаги е казвала, че зам.-
деканът по ОКС „Магистър” и ОКС„бакалавър” е един, но въпреки това и се иска 
през месец май да се присъедини още един човек към екипа. 

 
Председателят на Общото събрание, доц. д-р Веселина Вълканова, след като 

прегледа направените предложения установи, че едно от тях е от компетенциите и 
в правомощията на Общото събрание, а именно предложението на гл.ас. д-р Жана 
Попова за изготвяне на Устройствен правилник на Факултета по журналистика и 
масова комуникация (чл. 45, ал. 2 (6) от ПУДСУ).  

Доц. д-р Веселина Вълканова предложи на Общото събрание да бъде 
гласувано предложението на гл. ас. д-р Жана Попова за изготвяне на Устройствен 
правилник на Факултета по журналистика и масова комуникация. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав – 48 души; 
редуцирани – 2 души; 
отсъстващи – 9 души; 
присъствали – 37 души; 
гласували “за” – 25 души; 
гласували “въздържал се” – 4 души; 
гласували “против” – 7 души. 

Общото събрание прие направеното предложение. 
 
Доц. д-р Веселина Вълканова предложи да бъдат излъчени участници от 

катедрите в работна група, която да бъде одобрена от ФС за изготвяне на 
Устройствения правилник на ФЖМК. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав – 48 души; 
редуцирани – 2 души; 
отсъстващи – 9 души; 
присъствали – 37 души; 
гласували “за” – 37 души. 

Общото събрание прие направеното предложение. 

Доц. д-р Веселина Вълканова предложи на Общото събрание да бъде 
прекратена дискусията по отчета на декана и заместник-деканите. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав – 48 души; 
редуцирани – 2 души; 
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отсъстващи – 9 души; 
присъствали – 37 души; 
гласували “за” – 37 души. 

Общото събрание прие направеното предложение. 
 
Доц. д-р Веселина Вълканова предложи на Общото събрание да бъде 

гласуван отчетът на декана и заместник-деканите. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав – 48 души; 
редуцирани – 2 души; 
отсъстващи – 9 души; 
присъствали – 37 души; 
гласували “за” – 32 души; 
гласували “въздържал се” – 4 души. 

Общото събрание прие направеното предложение. 
 
Доц. д-р Веселина Вълканова обяви преминаването към трета точка от 

дневния ред - частични избори за членове на Факултетния съвет на ФЖМК за 
попълване на квотата на нехабилитираните преподаватели. Тя напомни, че на 
миналото Общо събрание от 29.11.2011 г. е решено Факултетният съвет да се състои 
от 34 души, структурният му състав да бъде, както следва: 26 хабилитирани лица – 
това е целият хабилитиран състав на Факултета, които образува 76% от целия 
състав на съвета; 3 души – нехабилитирани лица; 1 докторант; 4 студенти и уточни, 
че това се налага, защото през изтеклия период в състава на ФС са настъпили 
следните промени, които налагат тези избори. Поради прекъсване на основното 
трудово правоотношение с Университета заради пенсиониране, автоматично е 
прекратено членството на двама от колегите във ФС. От друга страна след 
хабилитация квотата на хабилитираните членове на ФС се допълва от днес с двама 
нови членове – доц. д-р Андреана Ефтимова и доц. д-р Мария Попова. Поради 
тази причина се налага частичен избор за един представител на нехабилитираните 
преподаватели във ФС на мястото на тогава избраната гл. ас. д-р Ефтимова. Също 
така доц. д-р Веселина Вълканова информира членовете на Общото събрание, че 
се налага частичен избор за попълване на квотата на докторантите, поради 
отчисляване на избрания тогава Ивайло Йошков. Мандатът на новоизбраните 
членове на ФС ще важи до края на текущия мандат на ФС, съгласно чл. 49, ал. 6, а 
именно до 2015 г. 

Доц. д-р Веселина Вълканова покани председателя на Комисия по 
провеждане на избори, доц. д-р Чавдар Христов, да проведе включените в дневния 
ред избори за попълване на квотата на нехабилитираните преподаватели във ФС, 
който е таен. 

Доц. д-р Чавдар Христов предложи да се гласува като се отбележи с Х или 
кръг само един от листата. 
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След проведеното тайно гласуване, съгласно чл. 48 (1) 2. от Правилника за 
устройството и дейността на Софийския университет “Свети Климент Охридски” 
за частично попълване на квотата на нехабилитираните преподаватели във 
Факултетния съвет:  

списъчен състав – 48 души; 
отсъстващи – 9 души; 
гласували – 37 души. 

Председателят на Комисията по произвеждане на избори доц. д-р Чавдар 
Христов докладва на Общото събрание следните резултати от гласуването: 

списъчен състав – 48 души; присъстващи – 37 души; отсъстващи – 9 души; 
редуцирани – 2 души; гласували – 37 души; действителни бюлетини – 36; 
невалидна бюлетина – 1. 

 
Гласували “за” гл. ас. д-р Диана Петкова – 6 гласа; 
Гласували “за” гл. ас. д-р Бисер Златанов – 6 гласа; 
Гласували “за” гл. ас. Иво Пиперков – 6 гласа; 
Гласували “за” гл. ас. д-р Юлия Йорданова – 6 гласа; 
Гласували “за” гл. ас. Светлана Божилова – 5 гласа; 
Гласували “за” гл. ас. д-р Мирослава Ценкова – 4 гласа; 
Гласували “за” гл. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова – 1 глас; 
Гласували “за” гл. ас. д-р Димитър Найденов – 1 глас; 
Гласували “за” гл. ас. Лъчезар Точев – 1 глас. 
 
Тъй като при първото гласуване няма избран кандидат, съгласно чл.16 (2) от 

ПУДСУ и чл.16 (3) от ПУДСУ, се произведе второ тайно гласуване, с участието на 
всички кандидати.  

 
След проведеното второ тайно гласуване, съгласно чл. 48 (1) 2. от 

Правилника за устройството и дейността на Софийския университет “Свети 
Климент Охридски” за частично попълване на квотата на нехабилитираните 
преподаватели във Факултетния съвет:  

списъчен състав – 48 души; 
отсъстващи – 9 души; 
гласували – 37 души. 

Председателят на Комисията по произвеждане на избори доц. д-р Чавдар 
Христов докладва на Общото събрание следните резултати от второто гласуване: 

списъчен състав – 48 души; присъстващи – 37 души; отсъстващи – 9 души; 
редуцирани – 2 души; гласували – 32 души; действителни бюлетини – 30; 
невалидни бюлетини – 2. 

Гласували “за” гл. ас. д-р Диана Петкова – 11 гласа; 
Гласували “за” гл. ас. Иво Пиперков – 8 гласа; 
Гласували “за” гл. ас. д-р Бисер Златанов – 7 гласа; 
Гласували “за” гл. ас. д-р Юлия Йорданова – 4 гласа. 
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Доц. д-р Чавдар Христов обяви, че в резултат на проведеното второ тайно 
гласуване, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на 
СУ “Св. Климент Охридски”, избрана за член на ФС е гл. ас. д-р Дияна Петкова с 
11 гласа “за” от квотата на нехабилитираните преподаватели. 

 
По точка четвърта от дневния ред доц. д-р Веселина Вълканова даде 

думата на доц. д-р Лилия Райчева, председател на комисията по предложенията за 
органи на управление, да докладва за произведените предварителни избори сред 
общността на редовните докторанти за членове на Факултетния съвет на ФЖМК. 

Доц. д-р Лилия Райчева докладва, че на 3 април на свое общо събрание, 
общността на докторантите във ФЖМК е излъчила трима свои представители, 
сред които да бъде избран един за попълване на квотата на докторантите във 
Факултетния съвет на ФЖМК, а именно: 

 Ина Светославова Данева, Връзки с обществеността, научен ръководител 
проф. д-р Здравко Райков - първа година; 
 Зорница Георгиева Каприева, Семиотика на рекламата, научен 

ръководител проф. дфн Христо Кафтанджиев - първа година; 
 Венцислава Велинова Миндова, Връзки с обществеността, научен 

ръководител доц. д-р Чавдар Христов - втора година 

Доц. д-р ВеселинаВълканова благодари на председателя на комисията по 
предложенията доц. д-р Лилия Райчева и даде думата на доц. д-р Чавдар Христов, 
председател на комисията по изборите, да проведе гласуването. 

След проведеното тайно гласуване, съгласно чл. 48 (2) 2. от Правилника за 
устройството и дейността на Софийския университет “Свети Климент Охридски” 
за частично попълване на квотата на докторантите във Факултетния съвет:  

списъчен състав – 48 души; 
отсъстващи – 9 души; 
гласували – 37 души. 

Председателят на Комисията по произвеждане на избори доц. д-р Чавдар 
Христов докладва на Общото събрание следните резултати от гласуването: 

списъчен състав – 48 души; присъстващи – 37 души; отсъстващи – 9 души; 
редуцирани – 2 души; гласували – 37 души; действителни бюлетини – 36; 
невалидна бюлетина – 1. 

Гласували “за” Зорница Каприева – 21 гласа; 
Гласували “за” Венцислава Миндова – 8 гласа; 
Гласували “за” Ина Данева – 7 гласа. 

Доц. д-р Чавдар Христов обяви, че в резултат на проведеното тайно 
гласуване, съгласно чл. 48, ал. 2, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на 
СУ “Св. Климент Охридски”, избрана за член на ФС е Зорница Каприева с 21 гласа 
“за” от квотата на докторантите. 
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Доц. д-р Веселина Вълканова благодари на Комисията по изборите и 
уведоми членовете на Общото събрание, че всички квоти са запълнени и ФС е в 
пълен състав. 

 
По точка „Разни” доц. д-р Веселина Вълканова даде думата на доц. д-р 

Теодора Петрова. 
Доц. д-р Теодора Петрова уведоми членовете на ОС, че е пристигнало 

писмо от заместник-ректора доц. Милена Стефанова за актуализиране на 
условията за преместване на студенти съгласно чл.169 (1) от ПУДСУ , като 
решенията и/или промените трябва да бъдат гласувани на Факултетен съвет. Тя 
обясни условията за преместване на студенти от нашия и други факултети и 
предложи да се включи в правилата писмен изпит. 

Доц. д-р Веселина Вълканова предложи да се гласуват правилата като се 
включи в тях писмен изпит. 

След проведеното явно гласуване:  

списъчен състав – 48 души; 
редуцирани – 2 души; 
отсъстващи – 9 души; 
присъствали – 37 души; 
гласували “за” – 35 души; 
гласували “въздържал се” – 1. 

Общото събрание прие направеното предложение. 

Доц. д-р Лилия Райчева изказа благодарност на двама колеги – доц.  
д-р Луливера Кръстева и гл. ас. д-р Жана Попова във връзка със събирането на 
данни за основаването на Асоциацията на завършилите Факултета по 
журналистика и масова комуникация. 

 
Поради изчерпване на дневния ред, доц. д-р Веселина Вълканова закри 

заседанието.  
 
  

23.04.2013 г.  
 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: 
       /доц. д-р Веселина Вълканова/ 

 
 
 
 

Водил протокола на ОС на ФЖМК:  
 /Мариела Николова/ 


