
РЕШЕНИЯ 

 

от заседание на Общото събрание на ФЖМК, 

проведено на 25 октомври 2011 г., от 10,00 часа в зала 13 

 

 

1. Избор на протоколчик на събранието – Мариела Николова с 41 гласа „за”. 

2. Гласуване на дневен ред на Общото събрание – 41 гласа „за”. 

3. Избор на:  

Мандатна комисия;  

Комисия по предложенията за органи на управление на Факултета;  

Комисия по произвеждане на избори; 

Състав на комисиите; 

Мандатна комисия: 

Председател: доц. д-р Здравка Константинова с 41 гласа „за” 
Зам.-председател: доц. д-р Венцислав Димов с 41 гласа „за” 
Членове: доц. д-р Андреана Ефтимова с 41 гласа „за” 

гл. ас. д-р Марин Бодаков с 41 гласа „за” 
гл. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова с 41 гласа „за” 

 Комисия по предложенията за органи на управление на Факултета:  

Председател: доц. д-р Дияна Петкова с 41 гласа „за” 
Зам.-председател: доц. д-р Луливера Кръстева с 41 гласа „за” 
Членове: доц. д-р Поля Иванова с 41 гласа „за” 

гл. ас. д-р Юлия Йорданова с 41 гласа „за” 
гл. ас. д-р Светослава Ковачева с 41 гласа „за” 

Комисията по произвеждане на избори: 

Председател: проф. д-р Венцеслав Бондиков с 42 гласа „за” 
Зам.-председател: доц. д-р Мария Попова с 42 гласа „за” 
Членове: доц. д-р Милена Цветкова с 42 гласа „за” 

гл. ас. д-р Иво Пиперков с 42 гласа „за” 
гл. ас. д-р Жана Попова с 42 гласа „за” 
ас. д-р Светлана Божилова с 42 гласа „за” 
студ. Лилия Липчева с 42 гласа „за” 
 

4. Избор на председател Председател на Общото събрание на Факултета по 
журналистика и масова комуникация – проф. д-р Веселина Вълканова с 39 гласа „за”. 
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5. Избор на заместник-председател на Общото събрание на Факултета по 
журналистика и масова комуникация - доц. д-р Мануела Манлихерова с 40 гласа „за”. 

6. Прекратяване на дискусията по отчета на декана и заместник-деканите с 39 
гласа „за”. 

7. Приемане на отчета на декана и заместник-деканите с 25 гласа „за”, 5 „против“ 
и 10 гласа „въздържал се”. 

8. Прекратяване на дискусията по платформите на кандидат-деканите с 37 гласа 
„за”. 

9. Избор на Декан на ФЖМК – доц. д-р Теодора Петрова с 23 гласа „за”. 

10. Решение за числеността на Факултетния съвет на ФЖМК – 35 души, като 
всички хабилитирани са членове, с което е спазено изискването на член 48, ал. 1 от 
ПУДСУ, че Факултетният съвет се състои от 25 до 35 членове, от които професори и 
доценти на ОТД – не по-малко от 75%. с 35 гласа „за“. 

11. Решение за структурния състав на Факултетния съвет на ФЖМК – от общ брой 
членове 35 души по квоти: 28 хабилитирани лица (целият хабилитиран състав на 
Факултета), 3 души нехабилитирани, 3 души студенти, един докторант с 28 гласа „за“. 

12. Избори за членове на ФС на ФЖМК, от квотата на нехабилитираните 
преподаватели, съгласно нормите за представителство, в съответствие с член  48 (1) от 
Правилника за устройството и дейността на  Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”:  

гл. ас. д-р Марин Бодаков с 27 гласа „за“ 
гл. ас. д-р Жана Попова с 22 гласа „за“ 
гл. ас. д-р Иво Пиперков с 19 гласа „за“. 

13. Избор на членовете на Факултетния съвет от квотата на докотрантите, съгласно 
чл. 48 (2) 2. от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет 
“Свети Климент Охридски”: 

Калин Калинов с 29 гласа „за”. 

14. Избор на членовете на Факултетния съвет от квотата на студентите, съгласно 
чл. 48 (2) 2. от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет 
“Свети Климент Охридски”:  

Кристин Кордова с 29 гласа „за“ 
Юстин Раку с 25 гласа „за“ 
Теодора Патронова с 23 гласа „за“. 
 

15. Избор на председател на Комисията по атестирането:  

доц. д-р Мария Дееничина с 40 гласа „за”. 
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16. Избор на заместник-председател на Комисията по атестирането:  

доц. д-р Мария Попова с 40 гласа „за”. 

17. Избор на членове на Комисията по атестирането:  

доц. д-р Дияна Петкова с 40 гласа „за” 
доц. д-р Венцислав Димов с 40 гласа „за” 
гл. ас. д-р Иво Пиперков с 40 гласа „за”. 

18. Избор на представители на Факултета в Академическия съвет на Софийския 
университет “Свети Климент Охридски”:  

проф. д-р Веселина Вълканова с 40 гласа „за“ 
доц. д-р Теодора Петрова с 40 гласа „за“ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: 

проф. д-р Веселина Вълканова 

 

 

 

Водил протокола на ОС на ФЖМК: 

Мариела Николова   

 


