
ПРОТОКОЛ №01 
 

от заседание на Общото събрание на ФЖМК, 
проведено на 16 ноември 2017 г. от 10,00 часа в зала 13 

 
 
Присъстваха: проф. д-р Веселина Вълканова, проф. д-р Грета Дерменджиева, 

проф. д-р Здравка Константинова, проф. д-р Мария Нейкова, проф. дфн Милко 
Петров, проф. дсн Снежана Попова, проф. д-р Тотка Монова, проф. д-р Чавдар 
Христов, доц. д.н. Андреана Ефтимова, доц. д-р Бисер Златанов, доц. д-р Венцислав 
Димов, доц. д-р Вяра Ангелова, доц. д-р Дияна Петкова, доц. д-р Ефрем Ефремов, 
доц. д-р Луливера Кръстева, доц. д-р Мануела Манлихерова, доц. д-р Мария 
Дееничина, доц. д-р Мария Попова, доц. д-р Милена Цветкова, доц. д-р Николай 
Михайлов, доц. д-р Поля Иванова, доц. д-р Светлана Божилова, доц. д-р Теодора 
Петрова, гл. ас. д-р Димитър Найденов, гл. ас. д-р Иво Пиперков, гл. ас. д-р Марин 
Бодаков, гл. ас. д-р Мая Василева, гл. ас. д-р Мирослава Ценкова, гл. ас. д-р Ралица 
Ковачева, гл. ас. д-р Светослава Ковачева, гл. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова, Калин 
Калинов, Мариела Николова. 

 
Редуцирани: проф. дфн Христо Кафтанджиев, доц. Георги Лозанов, доц. д-р 

Орлин Спасов, доц. д-р Жана Попова, доц. д-р Светлозар Кирилов, гл. ас. д-р Юлия 
Йорданова, гл. ас. д-р Ясен Бойчев. 

 
Отсъстваха: гл. ас. д-р Лъчезар Точев, гл. ас. д-р Никола Вангелов, Антонио 

Костадинов, Георги Черкезов, Мария Стоянова, Моника Чалъкова. 
 
Заседанието беше открито от проф. д-р Веселина Вълканова, председател на 

Общото събрание.  

Проф. д-р Веселина Вълканова уточни, че на мандатното Общо  събрание на 27 
октомври 2015 г. е избрана Мандатна комисия с председател, зам.-председател и 
трима членове. Тя даде думата на доц. д.н. Андреана Ефтимова, член на Мандатната 
комисия, да се произнесе за редовността на събранието и за кворума.   

Доц. д.н. Андреана Ефтимова уведоми Общото събрание, че до започване на 
заседанието са се регистрирали 33 души от списъчния състав на ОС, който е 46 
души, редуцирани са 7 души. Тя каза, че съгласно чл. 12 (4) от Правилника за 
устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски”, 
заседанието е редовно, има необходимия кворум за легитимното му провеждане (не 
по-малко от 2/3 от списъчния състав) и може да започне. 

 

Проф. д-р Веселина Вълканова благодари на доц. д.н. Андреана Ефтимова и 
допълни, Факултетният съвет от 26 септември 2017 г. е определил структурния състав 
на Общото събрание да бъде от 50 души, както следва: 40 души преподавателски 
състав, 1 докторант, 8 студенти, 1 представител на администрацията. Тя съобщи, че 
поради изтичане на мандатите на петима от студентските представители ръководството 
на ОС двукратно се е обърнало с писмо към ФСС да излъчат свои представители на 
базата на легитимно проведени нарочни избори. От предоставения протокол от ФСС 
от 25 октомври става ясно, че студентската общност е успяла да излъчи само двама 
свои нови представители в ОС, с което не е успяла да попълни до край студентската 
квота в ОС, така че студентското представителство в тазгодишното ОС не е 8, а 4 
души. 

 
Проф. д-р Веселина Вълканова предложи за протоколчик на събранието Мариела 

Николова. 
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След проведеното явно гласуване:  

списъчен състав - 46 
регистрирани  - 33 
редуцирани - 7 

гласували “За” - 33 
гласували “Против” - 0 
гласували “Въздържал се” - 0 

Предложението беше прието. 
 
Проф. д-р Веселина Вълканова предложи Общото събрание да протече в следния 

дневен ред:  

1. Отчет на декана и на заместник-деканите;  
2. Обсъждане и приемане на отчета на деканското ръководство;  
3. Частични избори за председател и за двама членове на факултетната 

избирателна комисия; 
4. Частични избори за Факултетен съвет за попълване на квотите на 

хабилитираните и нехабилитираните преподаватели и на студентите; 
5. Разни. 

 
Поради липса на други предложения, проф. Вълканова подложи така 

предложения дневен ред на гласуване от членовете на Общото събрание. 

След проведеното явно гласуване:  

списъчен състав - 46 
регистрирани  - 33 
редуцирани - 7 

гласували “За” - 33 
гласували “Против” - 0 
гласували “Въздържал се” - 0 

Общото събрание прие така предложения дневен ред. 

 

По точка първа от дневния ред, Отчет на декана и на заместник-деканите,  
проф. д-р Веселина Вълканова даде думата на доц. д-р Теодора Петрова, Декан на 
ФЖМК, да представи годишния отчет за изминалия период. (отчетът на Декана и зам.-
деканите се прилага към протокола).  

Проф. д-р Веселина Вълканова даде думата на заместник-деканите да представят 
отчетите си. 

Изказаха се доц. д-р Ефрем Ефремов, заместник-декан по 
научноизследователската и международна дейност и проф. д-р Чавдар Христов, 
заместник-декан по стопанската дейност (отчетът на Декана и зам.-деканите се прилага 
към протокола). 

Проф. д-р Веселина Вълканова благодари и предложи на Общото събрание на 
ФЖМК да се премине към втора точка от дневния ред – обсъждане и приемане на 
отчета. 
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По втора точка от дневния ред, Обсъждане и приемане на отчета на деканското 
ръководство, проф. д-р Веселина Вълканова даде думата за обсъждания на 
представените доклади. 

Доц. д-р Мануела Манлихерова попита какви инициативи се предвиждат, за да 
се разшири международната дейност.    

Проф. д-р Веселина Вълканова даде думата на доц. д-р Теодора Петрова за 
изказване, докато постъпят и други въпроси. 

Доц. д-р Теодора Петрова уточни, че не обича да говори за бюджет преди да е 
приключила учебната година, но иска да сподели притеснението си при получаването 
на данните от финансов отдел през м. август, тъй като в тази справка като наличност 
по сметката на Факултета имало 66 880 лв., а заявените пари за заплащане били 
119 117 лв. Тя каза, че след това се е установило, че тази справка е направена преди 
транша за обучение на студентите и се надява бюджетът да се повтори от миналата 
година. Доц. д-р Теодора Петрова обясни, че по справка от системата СУСИ за 2017 
г. са проведени 40 229 часа за всички специалности. От тези часове 16 886 са 
изпълнени от преподавателите във ФЖМК, а останалите от преподаватели в други 
факултети. Този голям брой часове се получава от групите по спорт и чужд език, 
както и от преподаватели от други факултети, преподаващи във ФЖМК. Доц. Петрова 
каза, че с голям труд е успяла да намали групите по чужд език и спорт, въпреки 
съпротивата от страна на съответните факултети.   

Проф. д-р Веселина Вълканова каза, че би искала да вземе думата относно 
доклада, докато постъпят и други въпроси.  Направили са ѝ впечатление няколко 
пункта от доклада. Най-напред цифрите, свързани с броя на обучаваните в ОКС 
„бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“. Тя каза, че са забележителни и правят 
съотношение 1:32 преподавател-студент. Това дава възможност, с едни по-настоятелни 
действия към АС, да се подсигури обучението с повече преподаватели. Сигурно е 
нещо еретично, защото университетът все е в криза, но другите факултети не се 
въздържат да обявяват конкурси за нови позиции. Проф. Вълканова уточни, че зад 
обявяването на тези конкурси трябва да стоят реални часове, а не аудиторна заетост, 
формирана от избираеми, факултативни дисциплини или от курсове, включени в 
бъдещи планове. Другото, което ѝ е направило впечатление в доклада на Декана, е 
свързано с практическото обучение. Тя изрази мнение, че в бакалавърската степен то 
е най-важно и всеки, който се е запознал с проучването на студентското мнение, 
вероятно е видял, че това е най-тясното място в доклада на социологическото звено. 
Следователно, трябва да се направи усилие за развиване на нашите учебни медии в 
специалностите „Журналистика“ и „Книгоиздаване“. В специалността „Книгоиздаване“ 
има вече издадени и представени учебни книги и учебен сайт. Същото тя пожела и 
на специалност „Връзки с обществеността“, в която има лекции в трети курс и 
студентите са споделили, че никога до сега не са имали практика. Тя каза, че такова 
твърдение от студенти в трети курс, шести семестър, за липса на практическо 
обучение, е крайно обезпокоително. В специалността трябва да се привличат 
практици, които работят в ПР агенции, рекламни агенции и медиашопове, а не 
обучението да се затваря в катедрите. Проф. Вълканова каза, че по отношение на 
докторантурата има изоставане с 5 години от събитията в постигане на релевантност 
между обучение и законодателната рамка на държавата. Докторантите, учебните 
планове и реалните дисциплини вече ще се качват в СУСИ, но индивидуалният план 
не е учебен план, затова трябва да се разработят учебни планове по докторски 
програми. В катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ има разработени учебни 
планове от проф. Вълканова, проф. Дерменджиева и доц. Ефтимова, но във 
факултетски план не се работи в тази насока. Проф. Вълканова каза, че 117 
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докторанта не означава толкова докторски програми, очевидно това не може да се 
направи, не бихме могли да ги акредитираме като отделни програми със свой учебен 
план и квалификационни характеристики. С оглед на предстоящата акредитация, тъй 
като критериите са изцяло нови, трябва не само да се разпределят задачите и да се 
формира програмен съвет, но и да се определи концепцията - как ще бъдат 
акредитирани тези докторски програми. Защото всяка докторска програма се 
акредитира с отделен доклад. Нарича се самоотчет, минимум 50 стр. и приложения, с 
какъвто няма ресурс да се акредитират нито 117, нито 50, нито 20. Има възможност 
да се акредитира 1, 3 ,5 – по основните научни направления, научни специалности, 
които трябва да се детерминират. Относно ФНИ, проф. Вълканова, каза, че от гледна 
точка на студенти и докторанти факултетът има добри показатели, но малкият брой 
преподаватели водят и до малка субсидия за наука. Тя предложи катедрите да 
проверят, кой е представителят им в комисията по ФНИ и по преценка да излъчат 
нов човек, който да ги представлява. Уточни, че скоро трябва да бъде избрана нова 
комисия. Също така комисията да се запознае с Правилника за условията и реда на 
финансиране на научноизследователската дейност на Софийския университет "Св. 
Климент Охридски” със средства, отпуснати целево от държавния бюджет, както и с 
наредба №9, защото там е описана типологизацията на проектите, да разработят 
критериите за оценка, както изискват не само правилниците, но и прозрачността за 
разпределяне на публични средства за научноизследователска дейност. Намаляването 
на поисканите средствата на проектите да става по ясни критерии. 

Доц. д-р Теодора Петрова каза, че докторантско училище трябва много бързо да 
се направи. Тя обърна внимание, че при други факултети, които са направили такива 
училища, са се получили пробойни. Получило се е така, че, колеги, които участват с 
курс в докторантското училище, са записали своите докторанти в него. Съветът на 
Деканите е възразил срещу това, с мотива, че веднъж се обучават от научния 
ръководител и още веднъж в докторантското училище. По този начин се получавало 
двойно заплащане. Въпреки, че има някакви проблеми, тя призова в най-скоро време 
да бъде направено докторантско училище. Доц. д-р Теодора Петрова съобщи, че в 
съвета на Деканите са обсъждали също коефициентът на отчитане и процентът на 
заплащане в по-големите курсове във всички степени на обучение да е 1,5, но до 
този момент до решение не е достигнато. 

Проф. д-р Веселина Вълканова каза, че в ОНС „доктор“ също се присъждат 
кредити и те са 60 на година. В учебния план на докторантите трябва да стоят 
задължителни и избираеми предмети, както в ОКС „бакалавър“ и „магистър“. Тя каза, 
че това, което се заплаща на научните ръководители, е за методологическото 
ръководство на докторанта. Всички други часове се заплащат или се отчитат в 
индивидуалния отчет и всеки преподавател може да реши сам къде ще преподава и от 
коя степен – бакалавърска, магистърска или докторска да изпълнява своята аудиторна 
натовареност. Проф. д-р Веселина Вълканова каза, че не може да се бъркат 60-те 
часа, които се заплащат за методологическо ръководство на година, с водените 
задължителни или избираеми курсове.  

Доц. д-р Вяра Ангелова каза, че се присъединява към думите на проф. 
Вълканова, но тя няма да говори за образованието, още повече в отсъствие на зам.-
декана по учебната дейност. Тя призова проф. Христов да свика състава, за да бъдат 
обсъдени резултатите от проучването, което е изпратил през лятото. Доц. Ангелова 
уточни, че в тяхната катедра има един голям проект, който се води от доц. Димов в 
МОН, както и един международен проект, в който участват тя и проф. Попова, 
подписан от Ректора, така че и той се води факултетски проект. Тя каза, че я 
интересува гледната точка на доц. Петрова за бъдещото развитие на тази 
изключително важна тема – проектите. Доц. д-р Вяра Ангелова предложи да бъде 
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закрит Научният съвет. Тя каза, че в доклада на Декана е отразено с едно изречение, 
че такъв съвет е създаден и той работи добре, но нейното впечатление е, че един 
такъв малък състав излишно изразходва енергия за два съвета, затова тя предложи ОС 
да вземе решение за закриването му. 

Проф. д-р Веселина Вълканова предложи обсъждането за закриване на НС да 
бъде внесено във ФС, защото Научният съвет е създаден според чл. 53. от ПУДСУ с 
решение на факултетния съвет, но не и без дебат по темата, защото аргументът 
„малък факултет” е несъстоятелен. 

Доц. д-р Ефрем Ефремов каза, че не може да отговори положително какви 
инициативи се мислят, защото всичко опира до финанси. Програмата Еразъм за 
преподавателски обмен е най-добрата форма засега за международна изява. 

Доц. д-р Теодора Петрова също изказа мнение, че след като НС е съставен от 
ФС, би трябвало и там да бъде разпуснат. Тя каза, че докладът няма как да бъде 
вече допълнен, но може на сайта да бъдат качени докладите на катедрите или да 
бъдат механично прибавени към доклада. 

Проф. д-р Веселина Вълканова каза, че относно докладите които са изпратени в 
помощ на деканското ръководство, предлага тези доклади да се включат в общия 
доклад и да не се качват отделно, защото ръководителите на катедри не са 
субординирани към деканското ръководство, а се отчитат пред катедрите. Общите 
събрания са мястото, където деканското ръководство се отчита пред колегиума. 

 
Проф. д-р Веселина Вълканова предложи на членовете на Общото събрание да 

гласуват приемането на отчета на Декана.  
 

След проведеното явно гласуване:  

списъчен състав - 46 
регистрирани  - 33 
редуцирани - 7 

гласували “За” - 29 
гласували “Против” - 0 
гласували “Въздържал се” - 4 

Общото събрание прие отчета на Декана.  
  
 
По трета точка от дневния ред, Частични избори за председател и за двама 

членове на факултетната избирателна комисия, проф. д-р Веселина Вълканова каза, че 
съгласно чл. 42, ал. 3 от ПУДСУ факултетна избирателна комисия е в състав 
председател, заместник-председател и петима членове. Тя обясни, че трябва да бъдат 
избрани двама души на мястото на проф. д-р Венцеслав Бондиков (пенсиониран) и на 
мястото на студент Лилия Липчева (дипломиране).   

Тя каза, че през 2015 г. е избрана факултетна избирателна комисия в състав: 

Председател: проф. д-р Венцеслав Бондиков 
Зам.председател: доц. д-р Мария Попова 
Членове: доц. д-р Милена Цветкова 

доц. д-р Светлана Божилова 
доц. д-р Жана Попова 
гл. ас. д-р Иво Пиперков 
студ. Лилия Липчева 
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Проф. д-р Веселина Вълканова предложи да бъдат избрани двама нови членове 
и след това да бъде гласуван председател. Тя призова ОС да направи предложения за 
двама нови членове на комисията по изборите.  

Проф. д-р Веселина Вълканова предложи проф. д-р Грета Дерменджиева и доц. 
д.н. Андреана Ефтимова да влязат в състава на комисията. 

Проф. д-р Веселина Вълканова подложи на гласуване в състава на факултетна 
избирателна комисия да влезе проф. д-р Грета Дерменджиева.  

След проведеното явно гласуване:  

списъчен състав - 46 
регистрирани  - 31 
редуцирани - 7 

гласували “За” - 31 
гласували “Против” - 0 
гласували “Въздържал се” - 0 

Предложението беше прието. 
 

Проф. д-р Веселина Вълканова подложи на гласуване в състава на факултетна 
избирателна комисия да влезе доц. д.н. Андреана Ефтимова.  

След проведеното явно гласуване:  

списъчен състав - 46 
регистрирани  - 33 
редуцирани - 7 

гласували “За” - 31 
гласували “Против” - 0 
гласували “Въздържал се” - 0 

Предложението беше прието. 
 
Проф. д-р Веселина Вълканова предложи за председател на факултетна 

избирателна комисия проф. д-р Грета Дерменджиева. 

След проведеното явно гласуване:  

списъчен състав - 46 
регистрирани  - 33 
редуцирани - 7 

гласували “За” - 31 
гласували “Против” - 0 
гласували “Въздържал се” - 0 

Предложението беше прието. 
 
За председател на Комисията по изборите беше избрана проф. д-р Грета 

Дерменджиева с 31 гласа „за“.  
 

По точка четвърта от дневния ред, а именно Частични избори за Факултетен 
съвет за попълване на квотите на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели 
и на студентите, проф. д-р Веселина Вълканова уточни, че мандатното ОС, проведено 
на 27 октомври 2015 г., с явно гласуване, е определило числения състав на 
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Факултетния съвет на ФЖМК. Общото събрание е решило ФС да се състои от 35 
членове, от които 28 хабилитирани, 3 нехабилитирани, 3 студенти и 1 докторант, с 
което са спазени изискванията на ЗВО и чл. 48 (1)от ПУДСУ. 

Поради фактическото прекратяване на трудовото правоотношение със СУ от 
квотата на хабилитираните във ФС отпадат двама хабилитирани колеги.  

Проф. д-р Веселина Вълканова уведоми ОС, че вместо частичен избор се налага 
да бъде извършен пълен избор на членовете на ФС от квотата на хабилитираните 
преподаватели с тайно, персонално гласуване по отделна листа, според предписанието 
на Контролния съвет от 28 февруари 2017 г., че: „Дори всичките 28 хабилитирани 
преподаватели на ФЖМК да са членове на ФС, те трябва да бъдат избрани 
персонално с таен вот от ОС на факултета, а не с явно гласуване.”  

След проведеното тайно гласуване, съгласно чл. 49 (2) от Правилника за 
устройството и дейността на Софийския университет „Свети Климент Охридски” 
председателят на Комисията по произвеждане на избори проф. д-р Грета 
Дерменджиева докладва на Общото събрание следните резултати от гласуването: 

списъчен състав – 46 души; регистрирани – 33 души; редуцирани – 7 души; 
гласували – 33 души 

За членове на Факултетния съвет са избрани следните хабилитирани 
преподаватели – в низходящ ред според резултатите от тайния вот: 

  
1. проф. д-р Веселина Вълканова – 33 гласа „за” 
2. проф. д-р Грета Дерменджиева – 33 гласа „за” 
3. доц. дн Андреана Ефтимова – 33 гласа „за” 
4. доц. д-р Бисер Златанов – 33 гласа „за” 
5. доц. д-р Луливера Кръстева – 33 гласа „за” 
6. доц. д-р Мария Дееничина – 33 гласа „за” 
7. доц. д-р Орлин Спасов – 33 гласа „за” 
8. проф. д-р Здравка Константинова – 32 гласа „за” 
9. проф. д-р Чавдар Христов – 32 гласа „за” 
10. доц. д-р Венцислав Димов – 32 гласа „за” 
11. доц. Георги Лозанов – 32 гласа „за” 
12. доц. д-р Дияна Петкова – 32 гласа „за” 
13. доц. д-р Ефрем Ефремов – 32 гласа „за” 
14. доц. д-р Мануела Манлихерова – 32 гласа „за” 
15. доц. д-р Мария Попова – 32 гласа „за” 
16. доц. д-р Милена Цветкова – 32 гласа „за” 
17. доц. д-р Поля Иванова  – 32 гласа „за” 
18. доц. д-р Теодора Петрова  – 32 гласа „за” 
19. проф. дфн Милко Петров – 31 гласа „за” 
20. проф. дсн Снежана Попова – 31 гласа „за” 
21. проф. д-р Тотка Монова – 31 гласа „за” 
22. доц. д-р Вяра Ангелова – 31 гласа „за” 
23. доц. д-р Николай Михайлов – 31 гласа „за” 
24. доц. д-р Светлана Божилова – 31 гласа „за” 
25. доц. д-р Светлозар Кирилов – 31 гласа „за” 
26. проф. д-р Мария Нейкова – 30 гласа „за” 
27. проф. дфн Христо Кафтанджиев – 30 гласа „за” 
28. доц. д-р Жана Попова – 29 гласа „за”. 
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Проф. д-р Грета Дерменджиева обяви, че в резултат на проведеното тайно 
гласуване по отделна листа квотата на хабилитираните преподаватели е запълнена, 
защото 28 души  още при първото гласуване са събрали повече от половината от 
гласовете на регистрираните в началото на заседанието членове на общото събрание, 
според предписанията на чл. 49(4) от ПУДСУ. 

Проф. д-р Веселина Вълканова обяви режим на гласуване за попълване на 
квотата на нехабилитираните преподаватели във ФС, в съответствие с член 48 (1) от 
Правилника за устройството и дейността на Софийския университет “Св. Климент 
Охридски”.  

След проведеното тайно гласуване председателят на Комисията по произвеждане 
на избори проф. д-р Грета Дерменджиева докладва на Общото събрание следните 
резултати от гласуването: 

списъчен състав – 46 души; регистрирани – 33 души; редуцирани – 7 души; 
гласували – 33 души 

 
Гласували “за” гл. ас. д-р Димитър Найденов – 6 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Лъчезар Точев – 5 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Мая Василева – 15 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Мирослава Ценкова – 6 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Никола Вангелов – 2 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Ралица Ковачева – 11 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Светослава Ковачева – 3 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Стилиа-Фелиси Паунова – 4 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Юлия Йорданова – 4 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Ясен Бориславов – 8 души 
 
Проф. д-р Грета Дерменджиева обяви, че в резултат на проведеното тайно 

гласуване няма избран представител на общността на нехабилитираните във ФС, в 
съответствие с чл. 49, ал. 4 от Правилника за устройството и дейността на  
Софийския университет “Св. Климент Охридски“.  

 

Проведе се второ тайно гласуване за попълване на квотата на нехабилитираните 
преподаватели. 

Председателят на Комисията по произвеждане на избори проф. д-р Грета 
Дерменджиева докладва на Общото събрание следните резултати от гласуването: 

списъчен състав – 46 души; регистрирани – 33 души; редуцирани – 7 души; 
гласували – 30 души, бяла бюлетина – 1.  

 
Гласували “за” гл. ас. д-р Мая Василева – 20 души 
Гласували “за” гл. ас. д-р Ралица Ковачева – 10 души 
 
Проф. д-р Грета Дерменджиева обяви, че в съответствие с чл. 49, ал. 4 от 

Правилника за устройството и дейността на  Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” и в резултат на проведеното второ тайно гласуване за член на ФС на 
ФЖМК от квотата на нехабилитираните преподаватели е избрана гл. ас. д-р Мая 
Василева с 20 гласа „за”.  

 
Проф. д-р Веселина Вълканова обяви режим на гласуване за попълване на 

квотата на студентите във ФС,  в съответствие с член 48 (1) от Правилника за 
устройството и дейността на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.  
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След проведеното тайно гласуване, съгласно чл. 48 (2) от Правилника за 
устройството и дейността на Софийския университет “Свети Климент Охридски”  
председателят на Комисията по произвеждане на избори проф. д-р Грета 
Дерменджиева докладва на Общото събрание следните резултати от гласуването: 

списъчен състав – 46 души; регистрирани – 33 души; редуцирани – 7 души; 
гласували – 33 души. 

  
Гласували “за” Антонио Костадинов – 29 души 
Гласували “за” Георги Черкезов – 22 души 
Гласували “за” Мария Стоянова – 28 души 
Гласували “за” Моника Чалъкова – 17 души 
 
Проф. д-р Грета Дерменджиева обяви, че в резултат на проведеното тайно 

гласуване за членове на ФС на ФЖМК от квотата на студентите, съгласно нормите за 
представителство, в съответствие с член 49 (4) от Правилника за устройството и 
дейността на Софийския университет “Св. Климент Охридски“,са избрани: Антонио 
Костадинов с 29 гласа „за“, Георги Черкезов с 22 гласа „за“ и Мария Стоянова с 28 
гласа „за“.  

 
По точка пета от дневния ред, Разни, проф. д-р Веселина Вълканова даде думата 

на доц. д-р Ефрем Ефремов. 

Доц. д-р Ефрем Ефремов обяви, че е пристигнало писмо за преподавателската 
мобилност и го предава на проф. Нейкова. Той каза, че срокът за подаване на 
документи, за тези които искат да участват догодина, е до 25.01.2018 г., квотата е 5 
човека по 3 дни.  

Доц. д-р Теодора Петрова напомни, че е изпратено писмо от доц. Елиза 
Стефанова, зам.-ректор по административните дейности, до всички преподаватели във 
връзка с развитието на системен подход за осигуряване на вътрешно-университетската 
квалификация на академичния състав в СУ. Тя каза, че срокът за проучване на 
потребностите за обучение е удължен до 20.11.2017 г.  

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

 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: 

проф. д-р Веселина Вълканова 
 

 

Водил протокола на ОС на ФЖМК: 

Мариела Николова 


