
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

от  

Заседание на Общото събрание на Исторически факултет при СУ „Св. 

Кл. Охридски“ 

Дата на провеждане: 27. 10. 2015 г. 

Място на провеждане: 23 аудитория на СУ „Св. Кл. Охридски“, Ректорат 

 

Проф. дин Диляна Ботева обяви, че съгласно чл. 12, ал. 4  от на Правилника на СУ при 

общ състав на Общото събрание от 101 членове, редуцираният състав е 92. От тях в 

момента присъстват 79 члена. Това означава, че заседанието е абсолютно легитимно и 

може да се пристъпи към работа. 

ПРИСЪСТВАТ: ас. д-р Албена Миланова; доц. д-р Александър Николов; доц. д-р 

Алексей Кальонски; ас. Андрей Лунин; доц. д-р Ангел Николов; Анита Вълова; доц. д-р 

Анна Кочанкова; гл. ас. д-р Борис Стоянов; проф. д-р Борислав Гаврилов; ас. Боряна 

Митева; Валентин Каменов; доц. д-р Валери Колев; ас. Ваня Рачева; доц. д-р Веселин 

Тепавичаров; проф. д-р Веселин Янчев; Виктория Гайдарова; гл. ас. д-р Виолета 

Коцева-Попова; гл. ас. д-р Владимир Станев; Габриела Бонева; доц. д-р Георги Якимов; 

доц. д-р Гергана Алексиева; Глория Лазарова; гл. ас. д-р Даниела Стоянова; доц. д-р 

Дарина Григорова; Деница Николова; Десислава Георгиева; доц. д-р Джени Маджаров; 

проф. дин Диляна Ботева; проф. д-р Евгения Калинова; гл. ас. д-р Елена Пенчева; доц. 

д-р Елка Дроснева; доц. д-р Ивайла Попова; гл. ас. д-р Ивайло Аврамов; ас. Ивайло 

Лозанов; гл. ас. д-р Иван Вълчев; проф. дин Иван Илчев; доц. дин Иван Първев; Иванка 

Рахнева; гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова; гл. ас. д-р Илия Илиев; гл. ас. д-р Ина 

Пачаманова; проф. д-р Ирина Колева; проф. д-р Искра Баева; ас. Йоана Бенчева; гл. ас. 

д-р Кабалан Мурказел; Камелия Янакиева; гл. ас. д-р Кирил Господинов; доц. д-р 

Костадин Грозев; проф. д-р Костадин Рабаджиев; доц. д-р Красимир Лещаков; гл. ас. д-

р Красимир Кръстев; доц. д-р Красимир Стоилов; проф. дин Красимира Гагова; проф. 

д-р Красимира Табакова; Любомир Кръстев; гл. ас. д-р Мария Баръмова; Мария 

Вълкова; доц. д-р Мира Маркова; доц. д-р Мирелла Дечева; ас. Надежда Тодорова; доц. 

д-р Надя Манолова-Николова; доц. д-р Наум Кайчев; гл. ас. д-р Никола Теодосиев; гл. 

ас. д-р Никола Дюлгеров; Оля Комитова; проф. д-р Петър Делев; доц. д-р Петя 

Георгиева; проф. д-р Пламен Митев; Радослав Радков; гл. ас. д-р Радослав Спасов; гл. 

ас. д-р Ралица Цветкова; доц. д-р Росица Ташева; гл. ас. д-р Румяна Колева; доц. д-р 

Светлана Иванова; гл. ас. д-р Светослав Живков; Таня Атанасова; гл. ас. д-р Теодор 

Димитров; Тиберий Баръмов; гл. ас. д-р Тина Георгиева; доц. д-р Тодор Попнеделев; 

проф. д-р Тодор Мишев; проф. д-р Тотко Стоянов; ас. д-р Христо Беров; гл. ас. д-р 

Чавдар Кирилов; гл. ас. д-р Юлия Цветкова; проф. д-р Юри Тодоров 

 



ОТСЪСТВАТ: гл. ас. д-р Александър Сивилов (в чужбина – редуцира се); ас. Васко 

Василев Арнаудов (в отпуск – редуцира се); гл. ас. д-р Веселка Гъркова ( в отпуск – 

редуцира се); Георги Бурнаски (в чужбина – редуцира се); доц. д-р Георги Николов (в 

командировка – редуцира се); проф. д-р Милияна Каймакамова (в командировка – 

редуцира се); доц. д-р Михаил Груев (в отпуск – редуцира се); Момчил Цонков; проф. 

дин Петър Ангелов; гл. ас. д-р Петя Василева – Груева (в отпуск по майчинство); доц. 

д-р Румяна Маринова-Христиди (в отпуск); проф. дин Христо Матанов;  

 

 

По предложение на председателя на ОС, преди началото на събранието, с едноминутно 

мълчание се отдаде почит на починалите през годината колеги – ас. Александър 

Антонов и проф. дин Димитър Попов. 

Събранието беше открито от председателя на Общото събрание проф. д-р Веселин 

Янчев, който предлага то да протече при следния дневен ред:  

1. Избор на органи на ОС на ИФ 

2. Отчет на Деканското ръководство 

3. Избор на председател и заместник председател на ОС 

4. Избор на декан и членове на ФС 

5. Разни 

На забележката на проф. д-р П. Делев, че днес извън ОС трябва да се проведе и 

събрание по общности хабилитирани и нехабилитирани за избор на членове на ОС, 

проф. Янчев отговаря, че това е предвидено да се направи. Дневният ред се подлага на 

гласуване и е единодушно приет. 

Председателят на ОС проф. д-р В. Янчев дава думата на председателя на Комисията по 

предложенията доц. д-р В. Колев, който трябва да направи предложения за комисии. 

Обявените предложения от доц. д-р В. Колев са следните:  

За Мандатна комисия: 

1. Проф. дин Диляна Ботева – председател 

2. Проф. д-р К. Рабаджиев 

3. Доц. д-р Н. Манолова 

4. Доц. д-р Дж. Маджаров 

5. Доц. д-р Г. Якимов 



За Комисия по изборите: 

1. Проф. д-р Искра Баева – председател 

2. Доц. дин Иван Първев 

3. Доц. д-р Росица Ташева 

4. Доц. д-р Гергана Алексиева 

5. Доц. д-р Ангел Николов 

6. Ас. Ивайло Лозанов 

7. Докторант Л. Кръстев 

 

За Комисия по предложенията: 

1. Доц. д-р В. Колев - председател 

2. Проф. д-р Юрий Тодоров 

3. Доц. д-р Д. Григорова 

4. Доц. д-р Кр. Стоилов 

5. Ас. д-р Хр. Беров 

Председателят на ОС проф. д-р В. Янчев предлага да се гласува анблок, а не за всеки 

член от комисия отделно. Предложението е прието. Следва гласуване на комисиите. 

Мандатната комисия е приета единодушно с 83 гласа „за“, няма против и въздържали 

се. 

Комисията по изборите е приета единодушно с 84 гласа „за“, няма против и въздържали 

се.  

Комисията по предложенията е приета единодушно с 851 гласа „за“, няма против и 

въздържали се. 

 

Доц. Колев обявява, че предложенията за Атестационна комисия се гласуват тайно, тъй 

като тя не е орган на ОС, а на Факултета. С цел оптимизиране работата на Комисията се 

предлага съставът й да бъде редуциран от 7 члена, както е било досега на 5. 

Предложението е подложено на гласуване и е прието единодушно. Доц. д-р В. Колев 

прави предложение за състава на Атестационната комисия, които ще се гласуват тайно. 

                                                           
1 Броят на гласувалите се променя заради пристигането на закъснели членове на ОС. 



Предложения за състав на Атестационната комисия:  

1. Проф. д-р Евг. Калинова – председател 

2. Проф. д-р Ирина Колева 

3. Доц. д-р К. Грозев 

4. Доц. д-р Ал. Николов  

5. Гл. ас. д-р Б. Стоянов 

С това се изчерпва първата точка от дневния ред и работата на ОС преминава към т. 2 – 

изслушване и обсъждане на отчетния доклад на декана проф. д-р Пл. Митев.  

(приложение – доклад на проф. д-р Пл. Митев) 

След изслушване на доклада на декана проф. д-р Пл. Митев председателят на ОС проф. 

В. Янчев предлага изказванията по обсъждането на доклада и поставените в него 

проблеми да не надвишават 5 минути. Предложението се приема единодушно. 

Проф. д-р Искра Баева прави предложение да се предприемат мерки, които да задължат 

студентите да посещават лекции и семинари.  

Доц. д-р Елка Дроснева изявява желание докладът на декана да бъде изпратен на 

личните електронни пощи на членовете на ОС, на което проф. д-р Пл. Митев отговаря, 

че той ще бъде публикуван на страницата на факултета. 

С това обсъжданията по доклада на деканското ръководство приключват и проф. д-р В. 

Янчев предлага да се гласува за спиране на обсъжданията. Предложението се приема с 

84 гласа „за“, 1 „против“ и 0 „въздържали се“. Следва гласуване за приемане на доклада 

на деканското ръководство. Приет е единодушно. По предложение на председателя на 

ОС се подлага на гласуване освобождаване на деканското ръководство. Предложението 

се приема с 83 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“. 

Председателят на ОС проф. д-р В. Янчев обявява, че следва да се пристъпи към 

предложения за ръководни органи на ОС и на Факултета. Думата отново се дава на 

председателя на Комисията по предложенията доц. д-р В. Колев, за да направи 

предложения. Председателят на ОС обявява, че всички предложения ще бъдат 

гласувани блоково в урна, след като приключи деловата дейност на събранието. 

Председателят на Комисията по предложенията доц. д-р В. Колев обявява следните 

предложения: 

За председател на ОС: Проф. д-р В. Янчев и зам. председател: доц. д-р М. Маркова 

За декан: доц. д-р Т. Попнеделев 



За членове на ФС: Предложението е ФС да бъде от 30 човека, както досега, тъй като 

Законът дава право той да наброява от 25 до 35 души. От тях 23 хабилитирани, 4 

нехабилитирани, 3 от квотата на учащите – 2 студенти и 1 докторант. 

Размерът на ФС от 30 души е подложен на гласуване и е приет единодушно, като се 

запазва бройката от 30 души. 

Проф. д-р К. Рабаджиев си прави отвод като член на ФС. 

По повод предложението на проф. д-р П. Делев председателят на Комисията по 

предложенията доц. д-р В. Колев обявява, че за представителство в ОС събрание на СУ 

хабилитираните на квотен принцип избират 14 представители, а нехабилитираните – 2. 

Студентската квота е вече попълнена. Гласуването ще бъде тайно на урна.  

Проф. д-р П. Делев напомня, че за ОС освен негови членове имаме правото и 

задължението да издигаме кандидатури за Академическия съвет и за университетските 

комисии. Председателят на ОС отговаря, че това е предвидено и ще се гласува след 

избора на ОС, защото тези кандидатури трябва да са членове на ОС. 

За членове на АС са издигнати следните предложения (гласуванията са явни): 

Хабилитирани: проф. дин Ив. Илчев, проф. д-р Петър Делев, проф. д-р Пл. Митев, 

доц. д-р Т. Попнеделев 

Нехабилитирани: гл. ас. д-р М. Баръмова 

Проф. дин Ив. Илчев си дава отвод. 

Гласува се предложението за членове на АС: приема се с 85 гласа „за“ 

За членове на КС: доц д-р В. Тепавичаров 

Предложението се приема единодушно с 85 гласа „за“ 

За председател на Комисията по изборите: предложен е доц. дин Иван Първев. 

Предложението се приема единодушно с 85 гласа „за“. 

За член на Мандатната комисия: проф. дин Диляна Ботева. Предложението се 

приема единодушно с 85 гласа „за“ 

Предлагаме да прекратим предложенията за членове и органи на ОС. Предложението се 

гласува и се приема единодушно с 85 гласа „за“. 

По точка „Разни“ думата взима ас. д-р Христо Беров, който прави предложение за от 

името на ОС на ИФ до АС на СУ (Приложение „Предложение“). То е свързано с 

намаляване размера на групите за семинарни занятия от 20-22 на 12-17 души във връзка 

с намаления прием на студенти и оптимизиране качеството на преподаването. В тази 

връзка проф. д-р П. Делев изказва становище, че в СУ ще има факултети, които ще 

бъдат против, като Юридическия. Ако подобно предложение се приеме, това ще ги 



задължи да намалят групите, което ще ги натовари допълнително. Той предлага да не се 

намалява горната граница, а само долната за размера на групите. 

Предложението е подложено на гласуване и се приема с 85 гласа „за“, 0 гласа „против“ 

и 0„въздържали се“. 

Ас. д-р Хр. Беров прави предложение за издигане на Апел за промяна в системата на 

заплащане и обвързване на възнагражденията на преподавателите и с тяхната научно-

изследователска работа (Приложение – Апел). Проф. дин Ив. Илчев взима думата, за да 

напомни, че такова предложение вече е било приемано на АС като част от вътрешните 

правила. За съжаление те не са били прилагани заради финансирането на СУ. ОС на СУ 

е приело предложение точно в този смисъл. В момента се работи по този въпрос и се 

събират документи и материали, които да бъдат предадени на новия АС с оптималната 

нагласа в рамките на една година да се стигне до ефективното приложение на приетото 

становище.Проф. дин Ив. Илчев призовава синдикатите да упражняват натиск наистина 

да бъдат предприети мерки, защото в бюджета са заложени суми като предишните 

години. Предложението на проф. дин Ив. Илчев е въпросният апел да се преформулира 

и да се издигне като подкрепа на решението на АС.  

Предложението е подложено на гласуване и се приема единодушно с 85 гласа „за“, 0 

гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се.  

Думата взима доц. д-р Н. Кайчев, който предлага преди да се влезе в режим на 

гласуване да изслушаме кандидата за декан, за да представи той своите виждания за 

бъдещето на Факултета.  

Думата взима кандидатът за декан доц. д-р Т. Попнеделев, който в изказването си 

оформя няколко проблемни и приоритетни въпроса, върху които смята да се 

съсредоточи. Първата област е свързана с качеството на преподаванията. В тази връзка 

той смята да предложи на ръководителите на катедри в най-скоро време да свикат 

катедрени съвети, на които да се обмисли една стратегия за развитието на Факултета, 

която след това да бъде обсъдена в много кратки срокове.  

Втората опорна точка е свързана с развитието на научно-изследователска дейност на 

Факултета. Значението на тази дейност се определя от многоаспектните й ползи – не 

само финансови, но и от гледна точка на възможностите, които тя дава за развитие и 

израстване на академичния състав.  

Като трета, върху която кандидатът ще фокусира своята работа е работата с 

институциите извън ИФ – колегите от институтите на БАН, библиотеките, училищата. 

Не на последно място кандидатът обърна внимание и на въпроса, свързан с 

подобряване на материалната база на Факултета, която би осигурила добра среда за 

обучение. В изказването си кандидатът за декан на ИФ отчете и външните фактори, 

които са извън компетенциите на факултетното ръководство. След това той призова 

аудиторията да зададе своите въпроси.  



Думата взима гл. ас. д-р Борис Стоянов, който обърна внимание на това как ще се 

работи, какво ще се прави, защото в думите на кандидата се оформят основните 

проблеми, но не се дават решения на тях.  

Доц. д-р Т. Попнеделев отговаря, че неговата идея е решението да дойде като резултат 

от усилията на цялата колегия – тя да издигне предложения и така да се стигне до 

единно решение. 

Думата взима доц. д-р Н. Манолова, която взима думата повече като председател на 

Кооперация „ИФ-94“. Целта на тази организация е да подпомага работата на 

Факултета. В тази връзка тя поставя въпросът има ли възможности да са създаде едно 

съвместно действие в посока популяризиране на Факултета, подпомагане на издателска 

дейност. Тя припомни миналогодишната активност с проф. д-р Кр. Табакова във връзка 

с цикъл лекции пред учители, които предизвикват сериозен интерес.  

Доц. д-р Т. Попнеделев отговаря, че отговорът му е категорично „да“, тъй като 

основната му задача би се съсредоточила около зачитане приоритетите на 

Кооперацията и Факултета. 

Думата взима ас. д-р Хр. Беров, който счита, че всеки бъдещ декан има поне 4 неща, 

около които трябва да се съсредоточи. На първо място – как ще се удържа общността. 

По неговите думи чутото в отчетния доклад на Деканското ръководство реално не е 

толкова хубаво, колкото звучи на думи. Въпросът му е свързан с това как ще продължи 

да се работи като общност, защото според него през последните години се разпадаме. 

На второ място ИФ има нужда от добро представяне в СУ. Според него ни очаква по-

особено отношение от страна на ректорската администрация по ред причини. СУ няма 

да ни приема по същия начин както досега. Трябва да се отстояват позиции. По 

отношение работата с държавните институции - нямаме наши представители в 

различните комисии. Под въпрос е и работата ни с РИО-тата в страната.  

На трето място според ас. д-р Хр. Беров ние се губим като международна дейност. 

Нямаме преподавания на английски. Имаме една единствена програма на английски. 

Това са основни неща, за които се изисква ясна визия и ясна стратегия и не се иска 

пари. 

В отговор на поставените въпроси доц. д-р Т. Попнеделев признава, че на повдигнатите 

от ас. д-р Хр. Беров в момента няма директно решение, но проблемите могат да бъдат 

степенувани по важност. По отношение разпада на колегията – вероятно всеки един от 

нас има моменти, в които се чувства неуютно тук. Ако ние самите не желаем да бъдем 

заедно, никой няма да ни помогне. Споделя желанието си да работи в посока на 

решаване на този проблема. Определя себе си като човек, който може да чува и да 

помага. По останалите въпроси – за контактите факултет-ректорат-администрация 

споделя, че и в ролята си на заместник декан винаги е защитавал името на ИФ и го е 

правил с удоволствие. Що се отнася до мястото на ИФ, мнението на доц. д-р 

Попнеделев е, че то зависи от всички нас. Ще се опитвам да го задържа високо, каквото 

е в момента. За програмите на английски език – това трябва да е инициатива на 



катедрите, но той е готов да помага. Призивът му е: заложете, колеги, имате потенциал, 

това не става чрез декана, а чрез потенциала на колегията.  

Думата взима доц. д-р Ангел Николов счита, че не е възможно да имаме лице пред 

общността ако продължаваме да нямаме нормален сайт. Това е елемент и от тази 

недостатъчност за усещане на общност помежду ни. Ние във всеки един момент трябва 

да сме осведомени какво прави нашето ръководство. Наличието на два сайта не ме 

удовлетворява и навлизането в битови скандали е смешно.  

Отношение взима проф. д-р Кр. Табакова, която подкрепя кандидата за декан доц. д-р 

Т. Попнеделев като заявява, че с него се работи изключително спокойно. За 

поставените проблеми, свързани с рекламите по училища и др. институции. На няколко 

пъти направихме опит с катедрите и настоявахме да се подготвят различни материали, 

а предложихме да се дадат и клипчета, но не се откликна. От ръководството на СУ 

дойде и настояването всички програми да се подготвят и на английски език и да се 

качат в сайта. Нашият факултет се оказа най-мудният. Така че деканското ръководство 

би могло да настоява, но катедрите в крайна сметка са тези, които трябва да реализират 

една или друга инициатива. 

Думата взима проф. дин Ив. Илчев: За програмите на английски език АС гласува суми 

за поощрения за тези, които ще разработят програми на английски език – бакалавърски 

и магистърски. Като условието беше, че половината ще бъде изплатена на авторите, а 

другата – на факултетите. Постъпили са нула предложения. Сайтът е преработван 6 

пъти за последниете 8 години. 

Думата взима гл. ас. д-р М. Баръмова, която счита, че е задължително е да има 

информация към общоуниверситетския сайт за факултета. Почти няма качена 

информация за преподавателите. Английската версия на сайта не се пише сама и 

каквото ми предоставите, това ще кача. Във вашите ръце е да предоставите 

информация, която да бъде качена.  

Изказване прави и гл. ас. д-р Св. Живков, според който има редица проблеми с 

факултетния сайт, който не е на необходимото ниво. Доц. Първев: Имам конкретен 

въпрос – проблемът с тоалетните.  

Като отговор на поставените въпроси думата взима доц. д-р Т. Попнеделев. Той 

споделя усилията на предишното деканско ръководство за подобряване на тази 

ситуация. Отбелязва и това, че някои хора са се оказали доста упорите в усилията си да 

накарат предишното деканско ръководство да се чувства виновни в това.  

Думата взима доц. д-р Н. Кайчев, който обръща внимание на екипа на бъдещия декан и 

го призовава да сподели вариантите. 

Доц. д-р Т. Попнеделев признава, че е мислил за хора и екипи, че се опитва да намери 

най-добрите варианти измежду онези, които ще работят с него, но към момента не 

може да ги заяви. 



С това дискусията се прекратява. 

Председателят на ОС на ИФ проф. д-р В. Янчев обявява последната точка от дневния 

ред – разясняване на начина на гласуване. 

Думата взима проф. д-р Искра Баева, председател на Комисията по изборите. Тя 

обявява, че белите бюлетини се отнасят до факултета. 

Бюлетина за декан е с едно име, срещу което има празно квадратче. Гласуването става с 

попълване на знак в празното поле, което отчита глас „за“, а празното поле с 

непопълнен знак – глас „против“.  

Намесва се доц. К. Грозев, който обявява, че трябва да има възможност да се гласува 

„въздържал се“. 

Намесва се проф. д-р В. Янчев, който заявява, че по същия начин се гласува и във ФС. 

По същия начин е и в ОС. 

Проф. д-р Искра Баева отчита, че колегите са прави и трябва да има и възможност за 

гласуване „въздържал се“. С цел  да не се усложняват излишно нещата предлага 

следното: Гласуване със знак – одобрение, липса на знак – отказ, а който се е 

въздържал просто не пуска бюлетина.  

В този смисъл се изказва и доц. дин Ив. Първев да се запази тази бюлетина, който се 

колебае – пуска празна бюлетина, а глас „против“ да се зачерква името на кандидата.  

На гласуване се подлага предложението да се отхвърлят бюлетините за декан, 

председател на ОС, членове на АК и да се отпечатат нови съответно с „да“, „не“ и 

„въздържал се“. Предложението се отхвърля със 17 гласа „за“ и 35 „против“ и 33 

„въздържали се“. 

Проф. д-р Искра Баева предлага да се обсъди предложението как да се отбелязва в тези 

бюлетини – когато има знак, това да се приема за положително гласуване, ако няма 

знак – въздържал се, а против – задраскване на името.  

Предложението е подложено на гласуване и се приема единодушно. Начинът на 

гласуване се изписва и на дъската. 

Проф. д-р Искра Баева продължава с разясненията по гласуването. Първият избор е за 

декан. Вторият избор е за председател и заместник на ОС на ИФ. Гласува се по същия 

начин. 

Третият избор е за представители на студентите и докторантите във ФС, като всичко 

това е изписано – това е обща листа, в която има по две имена на докторанти и 

студенти – от докторантите се избира 1, а студентите вече са избрани, така че 

гласуването при тях е формално. 

За избор на Атестационна комисия се гласува по гореописания начин. Всички ленове на 

ОС на ИФ гласуват за всичко 



Следва избор на представители на хабилитираните и нехабилитираните и се избират 23 

хабилитирани и 4 нехабилитирани. Дава се възможност на всеки да посочи толкова 

кандидатури, колкото иска – това няма да има значение. Бюлетината е валидна във 

всички случаи.  

Думата взима доц. д-р М. Маркова, която казва, че за повече от 23-ма хабилитирани 

представители никога не сме гласували и опасенията й са свързани с възникването на 

евентуален проблем. 

Проф. д-р Искра Баева счита, че няма да има проблем, когато се гласува за повече от 

предвидената бройка. В такъв случай се взимат тези с повече точки, а ако има равни, то 

се взима този с по-дълъг стаж. 

Проф. дин Ив. Илчев заявява, че тези, които ще гласуват с 30 имена например биха 

имали по-голяма тежест в избора.  

Думата взима проф. д-р Пл. Митев, който обявява, че така е според правилника на СУ, 

подписан от Ректора. Проф. Митев прочита чл. 49, ал. 3 от Правилника на СУ, според 

който за избора на ФС всеки член на ОС може да гласува за неограничен брой 

кандидати. При равен брой гласове, мястото се заема от този с по-дълъг стаж. 

Проф. д-р Искра Баева продължава с разясненията по гласуванията. Различните на цвят 

бюлетини са за избор на ОС на СУ. Хабилитираните избират свои представители, а 

нехабилитираните - свои. Всеки гласуващ получава по един комплект, 

нехабилитираните гласуват с оранжевата листа за членове на ОС, а хабилитираните с 

лилавата, студентите на гласуват за членове на ОС на СУ.  

Ако има нужда от балотаж, той ще бъде утре от 9 до 17 часа в Деканата.  

Пристъпва се към гласуване, което ще бъде обявено в 15 часа в ауд. 23 на ИФ. 

 

Резултати от гласуването: 

При участие на 85 членове на общото събрание на ИФ в изборите, при спазване на 

установените от общото събрание на ИФ правила, се получиха следните резултати: 

 

За декан 

 

 

При 85 души гласували с действителни бюлетини, за доц. д-р Тодор Попнеделев 

са дадени 59 гласа, 17 въздържали се и 9 против 

Доц. д-р Тодор Попнеделев е новият декан на ИФ 

 

За председател и зам.-председател на ОС на ИФ 

Проф. д-р Веселин Янчев – 78 гласа, 7 бели бюлетини 



доц. д-р Мира Маркова – 64 гласа, 14 бели бюлетини и 7 против 

и двамата са избрани 

 

За Атестационната комисия на ИФ са получени следните гласове 

 

Проф. д-р Евгения Калинова – 73 гласа 

Проф. Ирина Колева – 81 гласа 

Доц. д-р Костадин Грозев – 70 гласа 

Доц. Александър Николов – 79 гласа 

Гл. ас. д-р Борис Стоянов – 56 гласа 

Цялата комисия е избрана 

 

Избор на нов Факултетен съвет 

 

Хабилитирани преподаватели 

 

Избрани са: 

1. доц. д-р Тодор Попнеделев – 70 гласа 

2. проф. дин Диляна Ботева – 70 гласа 

3. проф. д-р Веселин Янчев – 69 гласа 

4. проф. д-р Петър Делев – 64 гласа 

5. проф. д-р Пламен Митев – 64 гласа 

6. доц. д-р Александър Николов – 64 гласа 

7. доц. д-р Валери Колев – 62 гласа 

8. проф. д-р Искра Баева – 61 гласа 

9. доц. дин Иван Първев – 60 гласа 

10. проф. дин Петър Ангелов – 54 гласа 

11. доц. д-р Веселин Тепавичаров – 52 гласа 

12. проф. д-р Тотко Стоянов – 51 гласа 

13. проф. дин Христо Матанов – 50 гласа 

14. проф. д-р Евгения Калинова – 48 гласа 

15. проф. д-р Милияна Каймакамова – 44 гласа 

16. доц. д-р Алексей Кальонски – 44 гласа 

17. доц. д-р Михаил Груев – 44 гласа 

 

Останалите получават следния брой гласове: 

Проф. дин Иван Илчев – 42 гласа 

доц. д-р Мира Маркова – 41 гласа 

проф. д-р Ирина Колева – 40 гласа 

проф. дин Красимира Гагова – 39 гласа 

доц. д-р Георги Николов – 37 гласа 

проф. д-р Борислав Гаврилов – 36 гласа 



доц. д-р Костадин Грозев – 36 гласа 

доц. д-р Петя Георгиева – 35 гласа 

доц. д-р Надя Манолова – 32 гласа 

доц. д-р Ангел Николов – 32 гласа 

доц. д-р Дарина Григорова – 31 гласа 

проф. д-р Костадин Рабаджиев – 29 гласа 

доц. д-р Наум Кайчев – 29 гласа 

проф. д-р Красимира Табакова – 26 гласа 

доц. д-р Георги Якимов – 25 гласа 

доц. д-р Джени Маджаров – 25 гласа 

доц. д-р Росица Ташева – 23 гласа 

проф. д-р Юри Тодоров – 21 гласа 

доц. д-р Ивайла Попова – 20 гласа 

доц. д-р Светлана Иванова – 19 гласа 

доц. д-р Елка Дроснева – 17 гласа 

проф. д-р Тодор Мишев – 15 гласа 

доц. д-р Румяна Маринова-Христиди – 15 гласа 

доц. д-р Гергана Алексиева – 14 гласа 

доц. д-р Красимир Лещаков – 14 гласа 

доц. д-р Красимир Стоилов – 12 гласа 

доц. д-р Мирела Дечева – 10 гласа 

доц. д-р Анна Кочанкова – 7 гласа 

 

нехабилитирани 

 

От 84 гласували избрани още на І тур са: 

1. гл. ас. д-р Мария Баръмова – 50 гласа 

2. ас. д-р Христо Беров – 43 гласа 

 

останалите участници в листата получават следния брой гласове: 

гл. ас. д-р Владимир Станев – с 30 гласа 

гл. ас. д-р Никола Дюлгеров – с 30 гласа 

гл. ас. д-р Светослав Живков – с 25 гласа 

гл. ас. д-р Борис Стоянов – с 23 гласа 

гл. ас. д-р Даниела Стоянова – 20 гласа 

гл. ас. д-р Кабалан Мурказел – 16 гласа 

гл. ас. д-р Чавдар Кирилов – 16 гласа 

гл. ас. д-р Виолета Коцева-Попова – 14 гласа 

ас. ИвайлоЛозанов – 14 гласа 

гл. ас. д-р Илия Илиев – 13 гласа 

гл. ас. д-р Кирил Господинов – 13 гласа 

гл. ас. д-р Александър Сивилов – 12 гласа 



ас. Йоана Бенчева – 12 гласа 

гл. ас. д-р Юлия Цветкова – 10 гласа 

гл. ас. д-р Иван Вълчев – 9 гласа 

ас. Ваня Рачева – 9 гласа 

гл. ас. д-р Красимир Кръстев – 8 гласа 

гл. ас. д-р Радослав Спасов – 8 гласа 

гл. ас. д-р Теодор Димитров – 8 гласа 

гл. ас. д-р Тина Георгиева – 8 гласа 

гл. ас. д-р Ралица Цветкова – 7 гласа 

гл. ас. д-р Румяна Колева – 7 гласа 

ас. д-р Албена Миланова – 7 гласа 

ас. Андрей Лунин – 6 гласа 

гл. ас. д-р Елена Пенчева – 5 гласа 

гл. ас. д-р Ивайло Аврамов – 5 гласа 

гл. ас. д-р Петя Груева – 5 гласа 

ас. Боряна Митева – 5 гласа 

ас. Надежда Тодорова – 5 гласа 

гл. ас. д-р Веселка Гъркова – 3 гласа 

гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова – 3 гласа 

гл. ас. д-р Ина Пачаманова – 1 гласа 

гл. ас. д-р Никола Теодосиев – 1 гласа 

ас. Васко Арнаудов – 4 гласа 

 

учащи се 

от квотата на докторантите е избран 

Любомир Кръстев – 59 гласа и 14 бели бюлетини 

 

Отпада Георги Бурнаски с 16 гласа, 14 бели и 43 против 

 

от квотата на студентите са избрани: 

Иванка Рахнева – 61 гласа, 20 бели бюлетини 

Мария Вълкова – 58 гласа, 20 бели бюлетини 

 

Избор за членове на ОС на СУ 

 

хабилитирани 

За хабилитирани представители на ИФ за ОС на СУ са гласували 41 души, които 

избират следните преподаватели: 

1. проф. дин. Диляна Ботева – 33 гласа 

2. проф. д-р Петър Делев – 33 гласа 

3. проф. д-р Веселин Янчев – 33 гласа 

4. проф. д-р Пламен Митев – 32 гласа 



5. доц. д-р Александър Николов – 27 гласа 

6. проф. д-р Искра Баева – 26 гласа 

7. проф. дин Петър Ангелов – 25 гласа 

8. доц. д-р Валери Колев – 25 гласа 

9. проф. дин Христо Матанов – 23 гласа 

10. проф. д-р Евгения Калинова – 22 гласа 

11. доц. д-р Тодор Попнеделев – 22 гласа 

 

Останалите получават следния брой гласове: 

доц. дин Иван Първев – 19 гласа 

проф. дин Иван Илчев – 19 гласа 

проф. д-р Миляна Каймакамова – 17 гласа 

проф. д-р Ирина Колева – 17 гласа 

доц. д-р Михаил Груев – 17 гласа 

доц. д-р Веселин Тепавичаров – 16 гласа 

доц. д-р Мира Маркова – 16 гласа 

доц. д-р Костадин Грозев – 15 гласа 

проф. д-р Борислав Гаврилов – 14 гласа 

доц. д-р Алексей Кальонски – 14 гласа 

доц. д-р Наум Кайчев – 13 гласа 

проф. дин Красимира Гагова – 12 гласа 

проф. д-р Тотко Стоянов – 12 гласа 

доц. д-р Георги Николов – 11 гласа 

доц. д-р Георги Якимов – 11 гласа 

проф. д-р Костадин Рабаджиев – 10 гласа 

доц. д-р Петя Георгиева – 10 гласа 

доц. д-р Дарина Григорова – 9 гласа 

доц. д-р Ангел Николов – 8 гласа 

доц. д-р Надя Манолова – 8 гласа 

доц. д-р Румяна Маринова-Христиди – 8 гласа 

проф. д-р Юри Тодоров – 7 гласа 

доц. д-р Ивайла Попова – 7 гласа 

проф. д-р Красимира Табакова – 6 гласа 

доц. д-р Джени Маджаров – 6 гласа 

проф. д-р Тодор Мишев – 6 гласа 

доц. д-р Красимир Лещаков – 6 гласа 

доц. д-р Росица Ташева – 6 гласа 

доц. д-р Елка Дроснева – 5 гласа 

доц. д-р Светлана Иванова – 4 гласа 

доц. д-р Анка Кочанкова – 3 гласа 

доц. д-р Гергана Алексиева – 2 гласа 

доц. д-р Красимир Стоилов – 2 гласа 



 

 

нехабилитирани 

За хабилитирани представители на ИФ за ОС на СУ са гласували 35 души, които 

избират следните преподаватели: 

гл. ас. д-р Мария Баръмова – 18 гласа 

ас. д-р Христо Беров – 18 гласа 

 

Останалите преподаватели получават следните гласове: 

гл. ас. д-р Борис Стоянов – 9 гласа 

гл. ас. д-р Власимир Станев – 9 гласа 

гл. ас. д-р Чавдар Кирилов – 7 гласа 

гл. ас. д-р Александър Сивилов – 5 гласа 

гл. ас. д-р Даниела Стоянова – 5 гласа 

гл. ас. д-р Кабалан Мурказел – 4 гласа 

ас. Йоана Бенчева – 4 гласа 

гл. ас. д-р Илия Илиев – 3 гласа 

гл. ас. д-р Юлия Цветкова – 3 гласа 

гл. ас. д-р Елена Пенчева – 2 гласа 

гл. ас. д-р Никола Теодосиев – 2 гласа 

гл. ас. д-р Тина Георгиева – 2 гласа 

ас. Ваня Рачева – 2 гласа 

ас. Ивайло Лозанов – 2 гласа 

гл. ас. д-р Веселка Гъркова – 1 глас 

гл. ас. д-р Ивайло Аврамов – 1 глас 

гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова – 1 глас 

гл. ас. д-р Радослав Спасов – 1 глас 

гл. ас. д-р Румяна Колева – 1 глас 

ас. Андрей Лунин – 1 глас 

ас. Надежда Тодорова – 1 глас 

 

За да бъде попълнен съставът на Факултетния съвет на ИФ от всички неизбрани 

беше направен допълнителен избор за 6 хабилитирани преподаватели и 2 

нехабилитирани. 

За да бъде попълнен съставът на квотата на ИФ за ОС на СУ от всички 

неизбрани хабилитирани преподаватели беше направен избор на 3 членове. 

 

 

Втори тур от гласуването на Факултетен съвет, 28 октомври 2015 г. 

 

Резултати от допълнителния избор за хабилитирани членове, като трябва 

да бъдат избрани допълнително 6 членове 



Резултати от гласуването за хабилитирани членове на ФС – от гласували 67 

д. избрани са: 

Доц. д-р Мира Маркова – 33 

Доц. д-р Костадин Грозев – 32 

Проф. д-р Ирина Колева – 31 

Доц. д-р Петя Георгиева – 30 

Проф. дин Красимира Гагова – 28 

Доц. д-р Георги Николов – 27 

 

Доц. д-р Ангел Николов – 22 

Доц. д-р Наум Кайчев – 22 

Проф. д-р Борислав Гаврилов – 21 

Проф. д-р Красимира Табакова – 18 

Доц. д-р Дарина Григорова – 18 

Доц. д-р Ивайла Попова – 18 

Доц. д-р Надя Манолова – 16 

Доц. д-р Георги Якимов – 13 

Доц. д-р Светлана Иванова – 12 

Проф. д-р Юри Тодоров – 8 

Доц. д-р Елка Дроснева – 8 

Доц. д-р Росица Ташева – 6 

Проф. д-р Тодор Мишев – 5 

Доц. д-р Анна Кочанкова – 5 

Доц. д-р Мирелла Дечева – 5 

Доц. д-р Джени Маджаров – 4 

Доц. д-р Красимир Стоилов – 4 

Доц. д-р Румяна Маринова-Христиди – 4 

Доц. д-р Гергана Алексиева – 3 

Доц. д-р Красимир Лещаков – 3 

 

За нехабилитирани членове на ФС на ИФ за 2 членове 

Избрани са: 

Гл. ас. д-р Никола Дюлгеров – 31 

Гл. ас. д-р Владимир Станев – 28 

 

Гл. ас. д-р Даниела Стоянова – 9 

Гл. ас. д-р Кирил Господинов – 9 

Гл. ас. д-р Виолета Коцева-Попова – 8 

Гл. ас. д-р Кабалан Мурказел – 8 

Гл. ас. д-р Тина Георгиева – 7 

Гл. ас. д-р Чавдар Кирилов – 7 

Гл. ас. д-р Александър Сивилов – 6 



Гл. ас. д-р Юлия Цветкова – 6 

ас. Ваня Рачева – 5 

Гл. ас. д-р Елена Пенчева – 4 

Гл. ас. д-р Иван Вълчев – 4 

Гл. ас. д-р Красимир Кръстев – 4 

ас. Ивайло Лозанов – 4 

ас. Йоана Бенчева – 4 

Гл. ас. д-р Ина Пачаманова – 3 

Гл. ас. д-р Радослав Спасов – 3 

Гл. ас. д-р Албена Миланова – 3 

ас. Боряна Митева – 3 

Гл. ас. д-р Веселка Гъркова – 2 

Гл. ас. д-р Илияна Борисова-Кацарова – 2  

Гл. ас. д-р Илия Илиев – 2 

Гл. ас. д-р Никола Теодосиев – 2 

ас. Васко Арнаудов – 2 

Гл. ас. д-р Ивайло Аврамов –1 

Гл. ас. д-р Ралица Цветкова – 1 

Гл. ас. д-р Теодор Димитров – 1 

Гл. ас. д-р Петя Василева-Груева – 0 

Гл. ас. д-р Румяна Колева – 0 

ас. Андрей Лунин – 0 

ас. Надежда Тодорова – 0 

 

Резултати от гласуването на втори тур за избор на хабилитирани членове 

на ОС на СУ, от който трябва да бъде допълнен състава с 3 членове 

От общ брой гласували 34 избрани са: 

Доц. дин Иван Първев – 17 

Проф. д-р Ирина Колева – 11 

Доц. д-р Веселин Тепавичаров – 11 

 

Проф. д-р Борислав Гаврилов – 9 

Доц. д-р Мира Маркова – 9 

Проф. д-р Милияна Каймакамова – 7 

Проф. дин Красимира Гагова – 5 

Проф. д-р Красимира Табакова – 5 

Доц. д-р Георги Николов – 5 

Доц. д-р Костадин Грозев – 5 

Доц. д-р Наум Кайчев – 5 

Проф. д-р Тотко Стоянов – 4 

Доц. д-р Ивайла Попова – 4 

Доц. д-р Алексей Кальонски – 3 



Доц. д-р Надя Манолова – 3 

Доц. д-р Румяна Маринова-Христиди – 3 

Доц. д-р Анна Кочанкова – 2 

Доц. д-р Георги Якимов – 2 

Доц. д-р Джени Маджаров – 2 

Доц.д-р Михаил Груев – 2  

Доц. д-р Петя Георгиева – 2 

Доц. д-р Росица Ташева – 2 

Доц. д-р Светлана Иванова – 2 

Проф. д-р Костадин Рабаджиев – 1 

Проф. д-р Тодор Мишев – 1 

Проф. д-р Юри Тодоров – 1 

Доц. д-р Ангел Николов – 1 

Доц. д-р Дарина Григорова – 1 

Доц. д-р Красимир Лещаков – 1 

Доц. д-р Красимир Стоилов – 1 

Доц. д-р Гергана Алексиева – 0 

Доц. д-р Елка Дроснева – 0 

 

 

Окончателен резултат от изборите за ръководни органи на Историческия 

факултет, извършени от Общото събрание на ИФ, проведено на 27 октомври 2015 

г. 

 

За декан на ИФ е избран доц. д-р Тодор Попнеделев  

 

За председател на ОС на ИФ е избран проф. д-р Веселин Янчев, а за зам.-

председател доц. д-р Мира Маркова 

 

За Атестационната комисия на ИФ са избрани: 

Председател: проф. д-р Евгения Калинова 

Членове: проф. д-р Ирина Колева 

доц. д-р Костадин Грозев 

доц. д-р Александър Николов 

гл. ас. д-р Борис Стоянов 

 

За членове на Факултетния съвет са избрани по брой получени гласове: 

 

Хабилитирани преподаватели 

 

1. доц. д-р Тодор Попнеделев 

2. проф. дин Диляна Ботева 



3. проф. д-р Веселин Янчев 

4. проф. д-р Петър Делева 

5. проф. д-р Пламен Митев 

6. доц. д-р Александър Николов 

7. доц. д-р Валери Колев 

8. проф. д-р Искра Баева 

9. доц. дин Иван Първев 

10. проф. дин Петър Ангелов 

11. доц. д-р Веселин Тепавичаров 

12. проф. д-р Тотко Стоянов 

13. проф. дин Христо Матанов 

14. проф. д-р Евгения Калинова 

15. проф. д-р Милияна Каймакамова 

16. доц. д-р Алексей Кальонски 

17. доц. д-р Михаил Груев 

18. Доц. д-р Мира Маркова 

19. Доц. д-р Костадин Грозев 

20. Проф. д-р Ирина Колева 

21. Доц. д-р Петя Георгиева 

22. Проф. дин Красимира Гагова 

23. Доц. д-р Георги Николов 

 

 

Нехабилитирани: 

1. гл. ас. д-р Мария Баръмова 

2. ас. д-р Христо Беров 

3. Гл. ас. д-р Никола Дюлгеров 

4. Гл. ас. д-р Владимир Станев 

 

4.  

Докторант: 

1. Любомир Кръстев 

 

Студенти: 

1. Иванка Рахнева 

2. Мария Вълкова 

 

Представители на ИФ в ОС на СУ 

1. проф. дин. Диляна Ботева 

2. проф. д-р Петър Делев 

3. проф. д-р Веселин Янчев 

4. проф. д-р Пламен Митев 



5. доц. д-р Александър Николов 

6. проф. д-р Искра Баева 

7. проф. дин Петър Ангелов 

8. доц. д-р Валери Колев 

9. проф. дин Христо Матанов 

10. проф. д-р Евгения Калинова 

11. доц. д-р Тодор Попнеделев 

12. доц. дин Иван Първев 

13. проф. д-р Ирина Колева 

14. доц. д-р Веселин Тепавичаров 

 

 

 

      Председател на ОС на ИФ:…………………….. 

         (проф. д-р В. Янчев)  

 

Протоколирал:…………………….. 

(гл. ас. д-р В. Коцева) 


