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ПРОТОКОЛ 

от заседание на Общото събрание на 

 Факултета по науки за образованието и изкуствата 

  

Днес, 31.10.2019 г., от 10.00 ч. в зала 230 се проведе Общо събрание на Факултета 

по науки за образованието и изкуствата при следния дневен ред, гласуван от събранието: 

1. Избор на Мандатна комисия, Комисия по предложенията за органи на управления 

на факултета и Комисия по провеждане на изборите. 

2. Избор на Комисия по атестирането. 

3. Избор на председател и зам. председател на ОС на ФНОИ. 

4. Отчетен доклад на Декана за мандатния период. 

5. Избор на Декан. 

6. Избор на Факултетен съвет.  

    Присъстваха: проф. д-р Адриан Георгиев, проф. д-р Бисера Вълева, проф. дн 

Божидар Ангелов, проф. д-р Весела Гюрова, проф. д-р Ганка Неделчева, проф. д-р Елена 

Джамбазова, проф. д-р Илиана Мирчева, проф. дпн Клавдия Сапунджиева, проф. дизк 

Лаура Димитрова, проф. дн Лучия Малинова, проф. д-р Любослава Пенева, проф. дн 

Мария Баева, проф. дпн Мира Цветкова, проф. д-р Нели Бояджиева, проф. дпсн Нели 

Василева, проф. дпн Николай Попов, проф. дн Радослав Пенев, проф. д-р Стефан 

Алтъков, проф. д-р Цанка Попзлатева, проф. дпн Цветанка Ценова, проф. д-р Цецка 

Коларова, доц. д-р Анна Георгиева, доц. д-р Анна Трошева, доц. д-р Анна Цоловска, 

доц. д-р Габриела Кирова, доц. дн Данаил Данов, доц. д-р Данка Щерева, доц. д-р 

Екатерина Софрониева, доц. д-р Емилия Евгениева, доц. д-р Лора Спиридонова, доц. д-р 

Любен Витанов, доц. д-р Маргарита Бакрачева, доц. д-р Марина Пиронкова, доц. д-р 

Мая Димчева, доц. дпн Милен Замфиров, доц. Милена Блажиева, доц. д-р Неда 

Балканска, доц. д-р Николай Цанев, доц. д-р Розалина Енгелс, доц. д-р Росица Тодорова, 

доц. д-р Стефан Стефанов, гл. ас. д-р Александър Ранев, гл. ас. д-р Боряна Мангова, гл. 

ас. д-р Веселин Караатанасов, гл. ас. д-р Галина Георгиева, гл. ас. д-р Десислава Тилева, 

гл. ас. д-р Диана Игнатова, гл. ас. д-р Добрин Атанасов, гл. ас. д-р Елена Бояджиева – 

Делева, гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова, гл. ас. д-р Иван Душков, гл. ас. д-р 

Любка Алексиева, гл. ас. д-р Магдалена Стоянова, гл. ас. д-р Марина Апостолова-

Димитрова, гл. ас. д-р Милка Терзийска-Стефанова, гл. ас. д-р Пенка Шапкова, гл. ас. д-

р Ралица Димитрова, гл. ас. д-р Снежина Бисерова, гл. ас. д-р Силвана Карагьозова, гл. 

ас. д-р Тодор Петев, гл. ас. д-р Христо Карагьозов, гл. ас. д-р Цветослав Николов, ас. д-р 

Венцислава Стоянова, ас. д-р Гергана Михайлова – Недкова, ас. д-р Гергана Христова, 

ас. д-р Деница Кръстева, ас. д-р Далия Ал-Халил, ас. д-р Илияна Симеонова, ас. д-р 

Красимира Дренска, ас. д-р Маргарита Томова, ас. д-р Мария Валявичарска-

Караиванова, ас. д-р Пламен Минчев, ас. д-р Христина Белева, ас. д-р Явор Грънчаров, 

ас. д-р Яна Станева, ас. Георги Георгиев, ас. Гергана Минковска, ас. Десислава Бакалова, 

ас. Иван Симеонов, ас. Красимир Костов, ас. Светослав Кодинов, Елис Яханаджиян 

/докторант - Музика/, Александра Младенова /студент - Логопедия, ф.№ 610837/, 

Валентина Станчева /студент - Специална педагогика, ф.№ 90834/, Гина Делчева 

/студент - Специална педагогика, ф.№ 90734/, Жаклин Руменова /студент - ПНУП ф.№ 

81317/, Ивона Енчева /студент - Специална педагогика, ф.№ 90801/, Йоланта Вангелова 

/студент - Музика, ф.№ 680890/, Мартина Маринова /студент - Специална педагогика, 



 

  

 + +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

+ +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

ф.№ 90798/, Никол Недялкова /студент - ПНУП, ф.№ 81378/, Росен Стоев /студент - 

ММТТ, ф.№ 640010/, Ралица Пехливанова /студент - НУПЧЕ, ф. № 41113/, Силвия 

Георгиева /студент – Специална педагогика, ф.№ 90863/, Стоян Бозов /студент - ММТТ, 

ф.№ 640000/, Христина Недкова /студент - Специална педагогика, ф.№ 90777/,  Яна 

Петкова /студент - Логопедия, ф.№ 610705/, Антоанета Ананиева /Инспектор УД/, Ася 

Попова /Инспектор УД/. 

Отсъстваха: проф. д-р Нели Петрова, проф. дфн Томислав Дяков /в отпуск/, доц. д-р 

Катерина Щерева /в отпуск/, доц. д-р Коста Герджиков, доц. д-р Людмила Велчева /в 

отпуск/, доц. д-р Таня Казанджиева, доц. д-р Татяна Борисова, ас. д-р Николина 

Танкушева /в отпуск/,  Мария Велкова /студент - Музика, ф.№ 680896/.   

 

Проф. д-р Нели Бояджиева откри заседанието и даде думата на председателя на 

Мандатната комисия проф. дпсн Нели Василева. 

 

Проф. дпсн Нели Василева обяви, че списъчният състав на Общото събрание на 

ФНОИ е 107 души, от които се редуцират 4 души по уважителни причини (в отпуск са 4 

души - проф. дфн Томислав Дяков, доц. д-р Катерина Щерева, доц. д-р Людмила 

Велчева, ас. д-р Николина Танкушева). 

 

Редуциран състав - 103, Регистрирани - 98. Избират 49+1 гласа. 

 Нямаше възражения от членовете на Общото събрание. 

  

 Проф. д-р Нели Бояджиева обявени дневния ред, който беше приет единодушно. 

 

По точка 1  

 

Проф. д-р Нели Бояджиева каза, че изборът на трите комисии – Мандатна 

комисия, Комисия по предложенията за органи на управление на факултета и Комисия 

по произвеждане на изборите, се провежда с явен вот.  

Проф. д-р Нели Бояджиева обяви предложенията на катедрите за членове на 

Мандатна комисия, както следва: 

Доц. д-р Габриела Кирова 

Гл. ас. д-р Цветослав Николов 

Доц. д-р Мая Димчева 

Проф. дпн Цветанка Ценова 

Доц. д-р Екатерина Софрониева 

 

Проф. д-р Нели Бояджиева предложи проф. Ц. Ценова за председател, а доц. Г. 

Кирова за зам.-председател. 

ОС прие направеното предложение. 

Резултатът от гласуването за Мандатната комисия е следният: гласували 98 

делегати, 98 гласа „ДА“, 0 гласа „НЕ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.  

Приема се. 
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След проведеното гласуване Мандатната комисия е в следния състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ –   Проф. дпн Цветанка Ценова 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ –  Доц. д-р Габриела Кирова 

ЧЛЕНОВЕ -    Доц. д-р Мая Димчева 

     Доц. д-р Екатерина Софрониева 

     Гл. ас. д-р Цветослав Николов 

  

Проф. д-р Нели Бояджиева обяви предложенията от катедрите, за Комисия по 

предложенията за органи на управление на факултета, както следва: 

Ас. д-р Гергана Христова 

Доц. д-р Стефан Стефанов 

Доц. д-р Анна Цоловска 

Доц. д-р Емилия Евгениева 

Гл. ас. д-р Магдалена Стоянова 

 

Проф. д-р Нели Бояджиева предложи доц. Е. Евгениева за председател, а доц. С. 

Стефанов за зам.-председател. 

ОС прие направеното предложение. 

Резултат от гласуването: гласували 98 делегати, 97 гласа „ДА“, 0 гласа „НЕ“ и 1 

глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.  

 Приема се.  

 

След гласуването Комисията по предложенията за органи на управление на 

факултета е следната: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ -   Доц. д-р Емилия Евгениева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ -  Доц. д-р Стефан Стефанов 

ЧЛЕНОВЕ -    Доц. д-р Анна Цоловска 

     Гл. ас. д-р Магдалена Стоянова 

     Ас. д-р Гергана Христова 

 

Проф. д-р Нели Бояджиева докладва на членовете на ОС предложенията на 

катедрите за Комисия по произвеждане на изборите, както следва: 

Гл. ас. д-р Иван Душков 

Гл. ас. д-р Веселин Караатанасов 

Гл. ас. д-р Александър Ранев 

Гл. ас. д-р Пенка Шапкова 

Гл. ас. д-р Добрин Атанасов 

Проф. д-р Любослава Пенева 

Инсп. Антоанета Ананиева 

 

Проф. д-р Нели Бояджиева предложи проф. Л. Пенева за председател, гл. ас. П. 

Шапкова за зам.-председател. 

Проф. д-р Бисера Вълева предложи гл. ас. д-р Добрин Атанасов за зам.-

председател на комисията. 

Гл. ас. д-р Пенка Шапкова си даде отвод. 

ОС прие направеното предложение. 
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Резултат от гласуването: гласували 98 делегати, 97 гласа „ДА“, 0 гласа „НЕ“ и 1 

глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.  

 Приема се.  

 

Проф. д-р Нели Бояджиева обяви новоизбраната Комисия по произвеждане на изборите: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ -   Проф. д-р Любослава Пенева 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ -  Гл. ас. д-р Добрин Атанасов 

ЧЛЕНОВЕ -    Гл. ас. д-р Иван Душков 

 Гл. ас. д-р Веселин Караатанасов 

 Гл. ас. д-р Александър Ранев 

 Гл. ас. д-р Пенка Шапкова 

 Инсп. Антоанета Ананиева 

  

По точка 2  

 

Проф. д-р Нели Бояджиева докладва на членовете на ОС предложенията на 

катедрите за Атестационна комисия, както следва: 

Доц. д-р Анна Георгиева 

Проф. д-р Цецка Коларова 

Доц. Милена Блажиева 

Доц. д-р Данка Щерева 

Проф. д-р Лучия Малинова 

Проф. д-р Ганка Неделчева 

 

 Проф. д-р Нели Бояджиева информира членовете на ОС, че има издигнати две 

кандидатури за председател на Атестационната комисия, едната е на доц. А. Георгиева, а 

другата -  на проф. Ц. Коларова. Проф. Бояджиева предложи Комисията сама да избере 

председател и зам.-председател.  

 ОС прие направеното предложение с 56 гласа „ЗА“ 

  

 Проф. д-р Нели Бояджиева подложи на гласуване така предложеният състав на 

Комисия по атестирането. 

ОС прие направеното предложение. 

Резултат от гласуването: гласували 98 делегати, 97 гласа „ДА“, 0 гласа „НЕ“ и 1 

глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.  

 Приема се.  

 

По точка 3 

 

Проф. д-р Нели Бояджиева обяви, че гласуването за председател и зам.-

председател на ОС е тайно с листа и трябва да се определи начин на попълване на 

бюлетината. Проф. Бояджиева изрази вълнението си от присъствието си на 10-тото ОС 

за определяне на ръководни органи на Факултета, с което приключва нейното 

председателство. 
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Бяха направени следните предложения за председател и зам.-председател на ОС: 

  За председател: 

  Проф. д-р Илиана Мирчева 

  Доц. д-р Неда Балканска 

  Доц. д-р Николай Цанев 

  За зам.-председател: 

  Доц. д-р Марина Пиронкова 

  Проф. дпсн Нели Василева. 

 

 Доц. д-р Николай Цанев си даде отвод. 

 

 Проф. дн Лучия Малинова предложи доц. д-р Лора Спиридонова за зам.-

председател на ОС. 

 

 Проф. д-р Нели Бояджиева уточни, че до момента доц. Н. Балканска е била зам.-

председател на ОС и е логично да стане председател, но не иска да влияе на колегите с 

това неписано правило. Проф. Бояджиева допълни, че дадените предложения за 

председател и зам.-председател на ОС са обсъдени в катедрите и всички колеги са 

достойни и ще се справят. Ако няма нови предложения да се премине към гласуване. Тя 

призова да се определи начин на гласуване и предложи да се загражда с кръгче избрания 

вот. 

  

  НЕ 

 

 

Проф. дн Божидар Ангелов обясни, че е абсолютно необходимо да се задрасква 

невярното, а вярното да се загражда с кръгче, тъй като Контролният съвет може да 

обори избора. Той допълни, че всичко се попълва, гласува се за всеки с „да“ или „не“, за 

да няма невалидни бюлетини. 

Проф. дпн Клавдия Сапунджиева подкрепи начина на гласуване и предложи да се 

гласува положително само за един. 

Проф. д-р Весела Гюрова уточни, че в ПУДСУ е записано, че гласуването се 

извършва за всеки кандидат еднозначно. 

Проф. дн Лучия Малинова се поинтересува как ще се отчита бялата бюлетина.  

Проф. д-р Нели Бояджиева отговори, че в бялата бюлетина не би трябвало да е 

отбелязано нещо. 

Проф. дн Божидар Ангелов отново обърна внимание, че е необходимо да се 

отбелязва всичко в бюлетината.  

Доц. д-р Неда Балканска записа на дъската вариантите за гласуване:  

 

       НЕ    - избира 

 

    

   ДА   - не избира 

 

  

ДА 

ДА 

НЕ 
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    ДА           НЕ  - невалидна 

 

        

       - невалидна 

 

     

 

    ДА             НЕ  - бяла 

 

Проф. дпн Цветанка Ценова попита как ще се отчита „Въздържал се“. 

Проф. д-р Цанка Попзлатева сподели, че подкрепя мнението на проф. 

Сапунджиева и изборът трябва да е за един човек. Отбелязването на всичко в 

бюлетината дава възможност за манипулиране на вота. 

Проф. д-р Нели Бояджиева предложи да се гласува за един човек. 

 

Гласуване: 

Резултат от гласуването: гласували 98 делегати, 97 гласа „ДА“, 0 гласа „НЕ“ и 1 

глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.  

 Приема се.  

 

Проф. д-р Любослава Пенева каза, че гласуването ще бъде осъществено с една 

бюлетина. 

Режим на тайно гласуване от 11,00 до 11,15 ч. 

 

Почивка 11,15 до 12,00 ч. 

 

Проф. д-р Любослава Пенева обяви резултатите от гласуването, като добави, че 

има много невалидни бюлетини, т.е. не е добре изяснен и разбран начинът на гласуване.  

 

Резултати от тайния вот за председател на ОС: 

Гласували – 98 делегати 

       9 невалидни бюлетини  

       1 бяла бюлетина  

Проф. д-р Илиана Мирчева – „ДА“ – 48 гласа „НЕ“- 40 гласа 

„Въздържал се“-0 

Доц. д-р Неда Балканска – „ДА“ – 40 гласа „НЕ“- 48 гласа „Въздържал 

се“-0 

    

Резултати от тайния вот за зам.-председател на ОС: 

Гласували – 98 делегати 

   12 невалидни бюлетини  

   1 бяла бюлетина  

 Доц. д-р Марина Пиронкова – „ДА“ – 32 гласа „НЕ“- 53 гласа „Въздържал 

се“- 0 

Проф. дпсн Нели Василева – „ДА“ – 27 гласа „НЕ“- 58 гласа „Въздържал 

се“- 0 

НЕ ДА 
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Доц. д-р Лора Спиридонова – „ДА“ – 26 гласа „НЕ“- 59 гласа „Въздържал 

се“- 0 

 

Проф. д-р Любослава Пенева уведоми колегите, че съгласно получените резултати 

при първото гласуване не са избрани председател и зам.-председател, тъй като нито един 

от кандидатите не събира повече от половината от гласовете на регистрираните членове 

на Общото събрание. Проф. Пенева добави, че предстои балотаж между проф. д-р 

Илиана Мирчева и доц. д-р Неда Балканска за председател и между доц. д-р Марина 

Пиронкова и проф. дпсн Нели Василева за зам.-председател на ОС. 

Председателят на комисията по избора апелира за повече внимание при 

попълването на бюлетините. 

Режим на тайно гласуване от 12,30 до 12,45 ч. 

 

Почивка 12,45 до 13,30 ч. 

 

Проф. д-р Любослава Пенева съобщи резултатите от гласуването. 

 

Резултати от тайния вот за председател на ОС: 

Гласували – 97 делегати 

   3 невалидни бюлетини  

   1 бяла бюлетина  

Проф. д-р Илиана Мирчева – „ДА“ – 52 гласа „НЕ“- 41 гласа „Въздържал 

се“- 0  

Доц. д-р Неда Балканска – „ДА“ – 41 гласа „НЕ“- 52 гласа „Въздържал се“-0  

 

Резултати от тайния вот за зам.-председател на ОС: 

Гласували – 97 делегати 

 3 невалидни бюлетини   

 Доц. д-р Марина Пиронкова – „ДА“ – 57 гласа „НЕ“- 37 гласа „Въздържал 

се“- 0 

 Проф. дпсн Нели Василева – „ДА“ – 37 гласа „НЕ“- 57 гласа „Въздържал 

се“- 0 

 Съгласно получените резултати, на основание чл.16, ал. 2 и ал. 3 и чл. 46 на 

ПУДСУ,  проф. д-р Илиана Мирчева се избира за председател на Общото събрание на 

ФНОИ. 

 Съгласно получените резултати, на основание чл.16, ал. 2 и ал. 3 и чл. 46 на 

ПУДСУ,  доц. д-р Марина Пиронкова се избира за зам.- председател на Общото 

събрание на ФНОИ. 

Проф. д-р Нели Бояджиева сподели, че с избора на нов председател на ОС 

приключва нейната роля като такъв. Тя допълни, че се гордее с достойните кандидатури 

и направения избор. Пожела на новите председател и зам.-председател да съумеят да 

бъдат единни и да продължат академичните постижения на ФНОИ. 

Проф. д-р Илиана Мирчева изказа благодарност към проф. д-р Нели Бояджиева и 

сподели, че се надява да бъдат нейни достойни заместници. Тя благодари и на колегите 

си, че са я избрали и добави, че е чест за нея да има достоен конкурент в лицето на доц. д-

р Неда Балканска. 
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Проф. д-р Илиана Мирчева насочи вниманието на членовете на ОС към следващата 

точка, а именно „Отчетен доклад на Декана за мандатния период“.  

 

По точка 4 

 

Проф. дн Божидар Ангелов поздрави проф. д-р Илиана Мирчева за избора й за 

председател на Общото събрание. Той изказа благодарност и на проф. д-р Нели 

Бояджиева за съвместната работа и добави, че в една или друга степен са споделяли 

политиката на факултета, който е водещ в рамките на СУ. 

 Проф. Ангелов обяви, че докладът на Деканското ръководство за периода 2015-

2019г. е публикуван в електронен вариант на сайта на ФНОИ и ще акцентира върху 

основните етапи в управлението си. Той сподели, че му е било трудно да подготви този 

доклад, тъй като за него мандатът не е само четири години, а много повече. Още от 1993 

година като заместник декан на проф. д-р Георги Бижков, отговарящ за финансовата 

част и платеното обучение. Проф. Ангелов каза, че неслучайно засяга финансовата 

политика на факултета като отделно звено на СУ от 1993 до 2003 г., тъй като в този 

период е стартирало изнесеното обучение във Враца, Монтана и Плевен, а след това и 

магистърските програми. ФНПП е бил първият факултет с магистърски програми, което 

е дало възможност на колегите да се развиват. Той допълни, че кандидатурата му за 

Ректор на СУ през 2011 г. е била логично следствие на председателството му на съвета 

на деканите.  

 Проф. Ангелов сподели, че на последния Академичен съвет е станало ясно, че ще 

бъдат осигурени два милиона лева за обзавеждане на новата сграда, които, според него, 

ще бъдат достатъчни.   

  Проф. дн Божидар Ангелов акцентира върху: 

-  кадровото осигуряване и развитие на учебния процес; 

-  осигуряването на подходящи условия – материални и битови за неговото 

осъществяване;  

- финансовата стабилност и увереност у преподавателите и служителите при 

изпълняване на професионалните им задължения, свързани с него;  

- осигуряването на подходящи структурни звена за реализацията му.  

 Той допълни, че по отношение на тези възможности са постигнати положителни 

резултати.              

 Другият акцент бе научноизследователската дейност – по-голяма свобода и 

подпомагане при реализацията на проекти. За реализирането на тези акценти с колегите 

от деканското ръководство са предприели редица иновативни, предприемачески подходи 

към управлението на ФНОИ, за което реална предпоставка е било отчитането желанията 

и възможностите на представителите на отделните структурни звена и администрацията. 

По отношение на предлаганите подходи, съобразно управленската програма от преди 

четири години, през отчетния период се констатира конкретно развитие:  

1. Пълна управленска и финансова отчетност и прозрачност; текущ контрол и 

непрекъсната оценка на дейностите.  

2. Разширяване и разнообразяване на финансиращата база. 

 Проф. Ангелов  сподели с гордост, че едно от най-добрите постижения за 

увеличение на приходите е било изравняването, както на продължителността на курса на 

обучение за редовно и задочно обучение по отделните специалности – четири години, 
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така и на таксите за обучение на студентите. Били са осигурени допълнителни приходи 

от редица образователни дейности. За периода ноември 2016 - ноември 2017 г. броят на 

зачислените курсисти в различните видове и форми  на следдипломна квалификация е 

994, като 174 от тях са по проекти и договори с МОН. Приходите от СДК за 2016 г. са 94 

546 лв. по касов отчет, а за 2017 г. са 65 418 лв. по касов отчет. За 2018 г. приходите са в 

размер на 304940 лв. при зачислени курсисти 1240, което е повече от половината 

курсисти за целия университет. За 2019г. приходите от СДК са 305 320.00лв., а броят на 

зачислените специализанти е 1187.  

  Проф. Ангелов изтъкна: 

- привличането на повече чуждестранни студенти – контакти с чуждестранни 

университети, обучението в магистърски, бакалавърски  и докторски програми на 

английски език; 

- увеличеният прием на студенти в ОКС „Бакалавър“ за уч. 2018/2019 г. - 603 и 

ОКС „Магистър“ за уч.2018/2019 г.- 704, както и приети студенти в ОКС „Бакалавър“ 

за уч. 2019/2020 г.- 685 и ОКС „Магистър“ за уч.2019/2020г.- 698. 

  Проф. Ангелов допълни, че тези бройки са за цял университет, а ФНОИ е един 

факултет. Той сподели, че ФНОИ има водещо място в СУ.  

 3. Провеждане на политика на подкрепа и иницииране на иновативни идеи.  

 Проф. Ангелов сподели и постигнатото по отношение на усъвършенстването на 

системата за обучение по отделните специалности в четирите направления – акредитация 

и предлагане на обучение в магистърски, бакалавърски  и докторантски програми на 

английски език, дистанционно обучение. Осигурeна е и подкрепа на студентското 

самоуправление и прозрачност при участието на студентите в процесите на управление 

на учебния, научен и социален живот във ФНОИ; налице е диалог за проблемите и 

начините за тяхното решаване; подобряване на социално-битовите условия; осигуряване 

на свободен интернет достъп. От тази гледна точка имаме засилване ролята на 

Студентския съвет като значима структура и реален партньор на деканското 

ръководство.  

 4. Продължаване стратегическата линия за откриване на нови специалности в 

ОКС “Бакалавър”, както  и  нови магистърски програми чрез максимално коопериране на 

интелектуалния потенциал във ФНОИ.  

  Проф. Ангелов изтъкна постигнатото за задълбочаване предлагането на обучение 

в магистърски, бакалавърски  и докторантски програми на английски език на основата на 

директивите от Европа 2020 за социално ангажирана икономика, основана на знанието и 

на зелената икономика – огромни възможности за интегриране както в учебната, така и в 

научноизследователската дейност. Това е световна тенденция и ние се съобразяваме с 

нея, ако искаме да имаме лидерство в образованието и науката.  

  5. Създаване на нови структурни звена 

  През мандата е продължено доброто сътрудничество с ДИУУ, ДЕО, ФКНФ, 

ФЖМК и е преодоляна кризата с ДС за осигуряване качеството на учебния процес по 

отделните съвместни специалности и съвместна научноизследователска дейност. По 

негова инициатива е стартирала процедура по създаване на филиал на Софийския 

университет “Св. Климент Охридски” в град Бургас.  В началото на този месец 

експертната група от НАОА направи своето посещение в град Бургас и прогнозите са 

изключително добри по посока на положителен доклад, изготвен с участието на колеги 

от катедра „Музика“ и доц. д-р Анна Георгиева. Проф. Ангелов изрази съжалението си 
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това, че в неговия мандат не е осъществено обособяването на нова катедра “Логопедия”, 

което като идея стои от 2011 год.  

  Проф. Ангелов подчерта, че през последните години най-важно е било в 

управленската, академична и преподавателска дейност да се стимулира, анализира и 

извежда на преден план всичко онова, което е позитивно и очертава определени значими 

приоритети и цели. ФНОИ работи при доста строги  ограничения по отношение на 

основните си приходи – от студентски такси фиксирани от базовия норматив, субсидия, 

приходи от студентски такси.    

Проф. Ангелов посочи основните проблеми в управлението си:   

1. намаляване на броя на кандидатите за обучение в СУ към настоящия момент – 

резултатите от последните КСК.  

2. очакван демографския срив от 1995-98 г. – намален приток на български студенти 

в периода 2014-2020 г.  

3. като резултат намаляване на субсидията.  

  Проф. Ангелов изтъкна огромния успех по отношение на реализацията на 

инициативата управление на активите – изграждане на система от печеливши дейности, 

свързани с образование –  СДК, ПКС  и др. 

  Проф. Ангелов изрази мнение по отношение на повишаване на студентската 

мобилност по Еразъм+ с цел практика – една от основните тенденции на тази програма. 

Той сподели, че е увеличена студентската мобилност за сметка на преподавателската, 

която е в сериозен застой. 

  Проф. Ангелов допълни, че е осигурена по-голяма самостоятелност на НИС и на 

ръководителите на проекти. ФНИ в СУ финансира научноизследователската и 

художественотворческата дейност, като предоставя средства, разпределени по факултети 

по определени критерии. Във ФНОИ е създадена комисия по ФНИ с представители на 

всяка от катедрите с ръководител зам.-декан по проектната, научноизследователската и 

художественотворческа дейност в лицето на проф. Алтъков.  

  Проф. Ангелов насочи вниманието на колегите към управлението на ФНОИ на 

научна основа, като обясни, че  в СУ има звена, където това не е така, а това води до 

негативни последици и за ФНОИ.  

  В края на доклада за отчетния си период проф. Ангелов акцентира отново върху:   

1.Успешни акредитации и следакредитационен контрол в направления 1.2 

Педагогика, 8.2 Изобразително изкуство, специалност „Графичен дизайн“, 8.3 

Музикално и танцово изкуство, специалност  „Музикални медийни технологии и 

тонрежисура“, докторските програми по направления 1.2 Педагогика и 1.3 

Педагогика на обучението по...  

2.Успешна финансова политика.  

3.Успешен край на процедурата по преструктурирането на ФНПП във Факултет 

по образователни науки и изкуства.  

  Проф. Ангелов насочи вниманието на колегите към постигнатото по отношение 

на извършената промяна по един от членовете на разработената от МОН методика за 

преразпределяне на средства, с което се е променил размера на финансовите отчисления 

от факултетите към СУ. Постигнатото е в посока на това, че само 25 % от приходите на 

ФНОИ се отделят за други факултети. 

  Проф. Ангелов сподели, че през последните години са увеличени заплатите на 

преподавателите и служителите, както и сумите, изплащани за наднормени часове. 
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Проф. дн Божидар Ангелов благодари за вниманието. 

 

Проф. д-р Илиана Мирчева даде думата за въпроси и изказвания. 

 

Доц. дн Данаил Данов сподели, че работи във факултета от десет години и през 

управлението на проф. Ангелов му е дадена възможност за академично израстване. Той 

изрази своята благодарност и пожела повече приемственост от следващото ръководство. 

Проф. д-р Цанка Попзлатева се обърна към колегите като каза, че няма 

предварителна подготовка за изказването си. То е породено от чутия доклад на проф. 

Ангелов, който заслужава адмирации. Той е исторически преглед на развитието на 

факултета през последните 25 години. Тя допълни, че това ръководство е направило 

факултета водещо звено в СУ. Увеличен е броят на специалностите, налице са нови 

наименования на катедри. Проф. Попзлатева изказа възхищението си от финансовата 

политика и дисциплина. По отношение на увеличените заплати на преподавателите, тя 

изтъкна, че това е свързано в повишаване на часовете аудиторна заетост и 

натовареността. Проф. Попзлатева определи проф. Ангелов като „финансов министър“ 

на факултета за последните 26 години. 

Проф. д-р Илиана Мирчева благодари на проф. Попзлатева за оптимистичното 

изказване и предложи да се въведе регламент за 3-минутно изказване. 

Проф. д-р Нели Бояджиева сподели, че успеха на факултета през годините се 

дължи на всички декани до момента, необходимо е да се отстоява на конкуренцията и да 

се запази идентичността.  

Доц. д-р Николай Цанев благодари на проф. Ангелов и колегите от деканското 

ръководство за подкрепата през годините. Резултатите, които са постигнати по 

отношение на акредитациите, учебните програми и работата на Факултетната учебна 

комисия. Доц. Цанев се извини на колегите от катедра „Начална училищна педагогика“ 

за недостатъчното участие в делата й. Той пожела успех на новото деканско 

ръководство. 

Проф. д-р Илиана Мирчева даде думата на проф. Ангелов за отговор. 

Проф. д-р Божидар Ангелов благодари на колегите, които се изказаха и насочи 

вниманието на колегите към гвоздея на събранието - избор на нов декан.  

Проф. д-р Илиана Мирчева подложи на гласуване доклада на Декана. 

Резултатът от гласуването по направеното предложение: 

Гласували – 96 делегати, 96 гласа „ДА“. 

 

Точка 5  

 

Проф. д-р Илиана Мирчева информира членовете на ОС, че са постъпили 

документите за декан на двама кандидати.  

Не бяха направени нови предложения.  

Следва кратко представяне на платформата за декан от проф. д-р Адриан Георгиев 

/Платформата е приложена към настоящия протокол/. 

Проф. д-р Адриан Георгиев поздрави председателя и зам.-председателя на ОС за 

избора им и им пожела успех в следващите четири години в ръководството на 

заседанията на ОС. 
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Проф. Георгиев изрази емоционалността си от доклада на проф. Ангелов и 

описаното в него развитие на факултета. Той допълни, че е част от академичната 

общност на факултета повече от 20 години и това е причината, мотивацията му да се 

кандидатира за декан и да работи за бъдещото развитие на факултета и надграждане на 

всичко, постигнато до момента. Проф. Георгиев каза, че бъдещето е в развитието на нов 

тип дейности, нов тип обучение, подобряване на продукта, който предлага факултета-

обучението. Той сподели, че е нарекъл концепцията си за управление просто „визия“. 

През годините той е предлагал и защитавал програми и учебни планове, и е работил за 

акредитирането на специалности и образователно квалификационни степени. Само в 

рамките на специалност „Музика“ това са повече от 8 магистърски програми в редовна, 

задочна и дистанционна форма на обучение, а акредитирането на новото професионално 

направление „Музикално и танцово изкуство“, е дало възможност и за стартирането на  

една  от  най-търсените  в  рамките  на  Софийския  университет специалности –

„Музикални медийни технологии и тонрежисура“. Проф. Георгиев изрази гордостта си 

от възможността и отговорността да участва в най-важната процедура по акредитация, 

именно тази, за промяна на името на факултета. Проф. Георгиев допълни, че качеството 

на обучението трябва да премине през технологиите-дигитализация на ресурсите, с 

които се работи. Оборудването може да бъде търсено от различни дейности като участие 

в европейски структурни програми и фондове, в които ФНОИ не участва активно. Проф. 

Георгиев сподели и визията си за развитие на международните контакти, не само по 

програмите за преподавателски и студентски обмен, а и със създаването на „Център за 

европейски политики и програми“ (това е работно наименование). Центърът ще работи 

на проектен принцип, ще бъдат дадени ясни насоки и очаквания за по-разпознаваемо 

присъствие на Факултета като обучителна организация и партньор в общи научни 

проекти с чужди университети. 

Проф. д-р Адриан Георгиев предложи в новото деканско ръководство да има 

равнопоставеност на колегите по пол. В разширения декански съвет да има представител 

на всяка катедра. Това ще гарантира прозрачност на решенията. Проф. Георгиев обеща, 

че кабинетът му ще бъде отворен за всички въпроси, професионални и лични съвети, и 

благодари за вниманието. 

Проф. д-р Илиана Мирчева предложи въпросите да се задават към двамата 

кандидати след представяне на платформите им и даде думата на доц. дпн Замфиров 

/Платформата на кандидата е приложена към настоящия протокол/. 

Доц. дпн Милен Замфиров каза, че в рамките на няколко страници ще се опита да 

представи вижданията си за развитието на ФНОИ на Софийския университет през 

следващите четири години. Той допълни, че цялостната работа на екипа за управление 

ще се извършва при спазване на законовите изисквания, при наличие на прозрачност при 

обсъждане на заплануваните дейности и в съответствие с всички действащи законови 

документи, наредби и правилници в областта на висшето образование.  

Доц. Замфиров акцентира върху основните предизвикателствата пред ФНОИ: 

Демографският срив като основен фактор при приема на студенти. През учебната 

2018/19 г. учащите в общообразователни училища продължават да намаляват - с 6,6 хил. 

до 581,3 хил. ученици, а спрямо пет години назад понижението е с 25 хил. Това в 

комбинация с устойчивата тенденция между 7 и 10 % от учениците от всеки випуск да 

напускат страната и да кандидатстват в чуждестранни университети, очертава 
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неблагоприятната перспектива пред приема на студентите не само в нашия факултет, но 

и за цялата кандидатстудентска кампания на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Допълнителен натиск оказва и намаляването на броя на чуждестранните студенти 

и докторанти в нашия факултет. Ако до преди 10 години имаше между 100 и 220 

чуждестранни студенти в магистърските програми всяка година, които се обучаваха 

срещу заплащане от порядъка на няколко хиляди евро на година, то сега бройката е 

спаднала до около 40, като същата тенденция се запазва и при чуждестранните 

докторанти. Тук влияние оказва конкуренцията от чуждестранните университети.  

Доц. Замфиров посочи като позитив, постепеното нарастване популярността на  

учителската професия в страната. Това може да се окаже и една от опорните точки за 

факултета. Предпоставка за повишаването на интереса към специалностите с учителска 

правоспособност е възможността за бързо намиране на работа с добро възнаграждение. 

Стартовата заплата на новоназначен учител с нулев стаж е 920 лв. и увеличението на 

учителските заплати е гарантирано в следващите две години, като ще достигне 1800 лв. 

Студентите, завършващи специалности с придобиване на учителска правоспособност 

във ФНОИ, биха могли да имат най-нисък процент на безработица в сравнение с други 

факултети на СУ, което би поставило факултета в лидерска позиция спрямо другите 

факултети според индикатора „Безработица след завършване“. В сравнение заплатата на 

асистент в СУ „Св. Климент Охридски“ след последния анекс към КТД е 820 лв., на 

доцент е 980 лв., на професор 1100 лв.  

Доц. Замфиров заяви, че като декан категорично и твърдо ще отстоява следните 

принципи и правила на работа:  

I УПРАВЛЕНСКА ПОЛИТИКА 

Провеждане на политика на подкрепа на иновативни идеи, отвореност към 

дискусии, споделяне на опит и проблеми, т.е. стремеж към създаване на нов тип 

академична култура и творчески диалог. 

Решенията ще се взимат при пълна информираност на колегията, като най-

важните решения ще бъдат вземани от Общото събрание на ФНОИ и Факултетният 

съвет, а Деканският съвет ще бъде помощен/консултативен орган.  

Решенията от Факултетните съвети ще бъдат качвани на вътрешната страница на 

ФНОИ, където всеки служител да може да се запознава с тях.  

II ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА 

• Разработване на критерии за финансово стимулиране на академичния и 

административния състав на ФНОИ. Критериите ще бъдат разработени от комисия, в 

чийто състав ще влязат ръководители на катедри и Деканско ръководство и ще бъдат 

утвърдени от Факултетния съвет. Критериите ще се отнасят както до академичния 

състав, така и до административния състав.  

• Пълна управленска и финансова отчетност и прозрачност. В края на годината ще 

бъде представен освен годишния отчет на декана и подробен финансов такъв, за да стане 

ясно къде и за какво е похарчен/изразходен всеки лев от бюджета на ФНОИ. 

• Увеличение на възнагражденията за положения труд в магистърските програми, 

в които има достатъчно финансови постъпления, както следва: 

Лекции: 

 - професор 58.50 лв. 

 - доцент 51.00 лв. 

 - нехабилитиран преподавател, доктор 39.00 лв.  
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Упражнения 5,20 лв.  

• Допълнително материално стимулиране в рамките на две минимални работни 

заплати на всеки четири месеца за всички преподаватели и служители в 

администрацията на факултета. 

• Допълнително заплащане на всички преподаватели, в чиито лекции и 

упражнения влизат чуждестранните студенти (Например по програма „Еразъм +“). 

• Пълна яснота относно вида на допълнителното заплащане (брой часове, 

рецензии, ръководства) при месечните възнаграждения. Получаване на персонална 

информация по електронен път за вида и количеството на допълнителното заплащане. 

• Бързо изплащане на допълнителните възнаграждения (часове над норматив, 

ръководства на докторанти, рецензии и пр.). Проследяване този процес да става в 

рамките на 30-40 дни от изготвянето на доклада за възнагражденията.  

III КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ 

• Дефиниране и прилагане на общофакултетска програма за привличане и 

развитие на талантливи студенти и докторанти, както и за кариерно израстване на 

младите преподаватели. 

• Утвърждаване на приемствеността и привличане на млади преподаватели, чрез 

нови асистентски и докторантски конкурси, съобразено с потребностите. 

•Атестацията на преподавателите да отчита комплексно преподавателската, 

научноизследователската и проектната дейност, като резултатите от атестирането се 

използват за професионалното израстване на преподавателите. 

• С грижа и внимание към пенсионираните преподаватели. Привличане на 

пенсионираните колеги като гост-преподаватели във ФНОИ (на основание заповед РД -

19 -273/14.09.2016 г.) със съответното възнаграждение на основание въпросната заповед: 

Лекции: 

 - професор - до 100 лв. 

 - доцент до 50.00 лв. 

- семестриален и държавен изпит – до 10 лв. 

IV БАКАЛАВЪРСКИ, МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ 

Бакалавърски програми 

• Гарантиране своевременното качване на разписите на сайта на ФНОИ. 

• Ограничаване на динамичния процес при промяна на учебните планове в 

бакалавърските степени. Струва си да се помисли да се вземе решение да не се променят 

учебните планове в рамките на дипломирането на поне един випуск, т.е. 4 години, за да 

може да се вземат предвид всички плюсове и минуси на даден учебен план. 

• Включване в обсъжданията – на катедрени съвети и учебни комисии – при 

промените в учебните планове на представители от инспектори студенти и студенти от 

горните курсове. Така ще се вземат предвид и вижданията на студентите за процеса на 

обучение и същевременно чрез участието на инспекторите по учебната дейност от 

факултета ще се позволи избягването на пропуски в учебните планове. 

• Провеждане на постоянен натиск спрямо други факултети на СУ „СВ. Климент 

Охридски “, в които се провежда обучение по педагогически специалности (1.2 и 1.3) с 

цел преподаватели от ФНОИ да водят часовете по задължителната дисциплина 

„Приобщаващо образование “. 
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• Провеждане на професионална информационна кампания сред учениците, 

техните родители и сред обществото като цяло за популяризиране на Факултета като 

водещ образователен център в страната. 

• Провеждане на адекватна и навременна информационна кампания с цел 

привличане на български студенти от чужбина чрез съдействието на Центъра за 

подпомагане на чуждестранни студенти от български произход към СУ „СВ. Климент 

Охридски“, на който съм заместник-председател. 

• Организиране на активни и постоянни популяризаторски дейности от 

преподавателите на ФНОИ сред българската диаспора в Р. Северна Македония, Р. 

Косово, Р. Сърбия, Украйна и Молдова с цел привличането на студенти с български 

етнически произход във ФНОИ.  

• Постоянно полагане на усилия програмните акредитации на професионалните 

направления в нашия факултет да бъдат с оценка не по-малка от 9.50. 

Магистърски програми  

• Премахване на тетрадките, в които се описват часовете от преподавателите, 

водещи лекции и упражнения в магистърските програми. Отговорността за взетите 

часове се носи от всеки преподавател, което се доказва с неговия подпис в 

индивидуалния му план и отчет, включващи бакалавърските и магистърските часове. 

• Регулярно актуализиране на магистърските програми, които да могат не само да 

задържат тук студентите, завършващи нашите бакалавърски програми, но и да 

привличат студенти от други университети. 

• Търсене на различни варианти за увеличаване на положителния баланс на 

магистърските програми. Това минава през намаляване на съответните губещи 

магистърски програми с нереализиран план през последните пет години, 

трансформирането им в печеливши и съответно увеличение възнаграждение, 

надхвърлящо определеното до момента, на преподавателите. 

• Създаване на нови магистърски програми, отразяващи актуалното търсене, 

например по приобщаващо образование, по информационни технологии в начален клас, 

по компютърно моделиране и др. Това са магистърски програми, които биха отразявали 

новостите в образованието ни и съответно, да привлекат повече студенти. 

• Включване в поне една европейска университетска мрежа. Сключване на 

споразумения с поне два водещи европейски университета за съвместно обучение и за 

издаване на двустранни дипломи. 

• Провеждане на дни на отворените врати за магистърските програми. Събитието 

ще даде възможност на студентите в неформална обстановка да се срещнат с 

университетските преподаватели, за да зададат своите въпроси и обсъдят 

магистратурите, които ги интересуват. 

V ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, МЛАДИ УЧЕНИ 

Докторанти  

• Възстановяване в пълен обем дейностите на докторантското училище към 

ФНОИ, на което доц. Замфиров е координатор в момента. Осигуряване на финансиране 

на преподавателите, водещи лекции в докторантското училище, както следва: 

Лекции на български език Лекции на английски език 

Професор – 11.50 лв.            Професор – 17.25 лв. 

Доцент – 10.00 лв.  Доцент – 15.00 лв. 
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 • Инициатива за увеличаване двойно възнагражденията за ръководства на 

докторанти, особено тези на чужд език. 

• Насърчаване на българските докторанти държавна поръчка за защитаване на 

дисертациите си в срок от 3 години с цел получаване на допълнително еднократна 

стипендия от държавния бюджет на стойност на 1000 лв. + 1000 лв. Тази субсидия не е 

от бюджета на ФНОИ, а от МОН. 

• Утвърждаване на персонални план-сметки за всеки докторант, обучаван във 

ФНОИ. Това ще позволи по-лесното планиране на дейности от страна на ръководителя и 

неговия докторант за участие в конференции, командировки, публикации в списания с 

платен достъп. 

• Привличане за докторанти приоритетно млади хора с образование в 

направленията на нашия факултет. Ограничаване на приема на докторанти, които са в 

други направления и са с образование, което не е в профила на нашия факултет. 

Постдокторанти, млади учени 

• Прозрачност и при избора на стипендии за постдокторанти и млади учени. 

Пълна и достъпна информация за критериите, по които се избират спечелилите, като се 

осигури минимум по 1 представител от всяка катедра във въпросните комисии по 

съответните области, в които подават проекти кандидатите (по правилата проектното 

предложение и отчетът се оценяват от експерти – хабилитирани преподаватели, които 

работят в същата научна област като тази, в която попада темата на научното 

изследване). 

• Публикуване на протоколите от заседанията на комисиите за избора на пост-

докторантите и младите учени. Това ще гарантира обективност и прозрачност на взетите 

решения.   

VI СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ, КУРСОВЕ ЗА УЧИТЕЛИ, 

ПРОФЕСИОНАЛНОКВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ 

СДК 

• Въвеждане на план- сметка, за която да е отговорен ръководителят на 

съответното СДК. По този начин ще се даде възможност на ръководителите на СДК да 

могат да определят гъвкаво възнагражденията (за проведени лекции, упражнения и 

ръководства на дипломни работи) на базата на план-сметките. 

• Реализиране на програми за следдипломна квалификация на кадри в областта на 

педагогическите науки и за квалификация и преквалификация на учители в областта на 

педагогическите науки.  

Курсове за учители 

• Активно популяризиране и последващо реализиране на курсовете за кредити на 

преподавателите от общообразователните училища в страната. Този процес ще 

продължи със същата интензивност и заради наредбите за повишаване на 

квалификацията на педагогическия специалист, които изискват натрупването на 

квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел осигуряването на 

кариерно развитие, при атестиране и при кандидатстване в процедура за придобиване на 

професионално-квалификационна степен. 

• Търсене и осигуряване на финансиране от национални и оперативни програми 

(ОП НОИР, ОП РЧР) за реализирането на курсовете за учители. 
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Професионалноквалификационни степени 

• Реализиране съвместно с Департамента за информация и усъвършенстване на 

учители на подготвителни курсове за придобиване на ПКС (от 5 до 1 ПКС) във всички 

области на педагогическите науки и изкуствата, предлагани от нашия факултет. Участие 

на всеки преподавател, който желае, в подобни квалификационни курсове със 

съответното допълнително възнаграждение. 

• Реализиране на специализации за придобиване на 3 ПКС (не по-малко от 200 

часа присъствено и дистанционно обучение) във всички области на педагогическите 

науки и изкуствата, предлагани от нашия факултет. Участие на всеки преподавател, 

който желае в подобни квалификационни курсове със съответното допълнително 

възнаграждение. 

• Включване на преподаватели от нашия факултет във всички области на 

педагогическите науки и изкуствата в комисиите за защити на дипломни работи за 

придобиване на 3 ПКС и на разработките за придобиване на 2 и 1 ПКС.  

VII ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  

• Създаване на среда за дистанционно обучение и наличие на информационни 

продукти за дистанционно обучение, например чрез доразвиване на виртуалната 

платформа Moodle. Осигуряване на дидактически ресурси, осигуреност на 

профилиращите дисциплини с учебници, учебни пособия и материали за обучение, вкл. 

на електронен носител. 

• Развиване и внедряване на нови магистърски програми с дистанционна форма на 

обучение.  

• Изграждане на сертифициран център за изпитване при дистанционната форма на 

обучение. По този начин изпитването на студентите ще се реализира изцяло онлайн. 

• Въвеждане на онлайн-хоспитиране. Това би позволило на преподаватели и 

студенти да преодоляват някои ограничения и неудобства на традиционното 

хоспитиране. Възможностите за участие и на преподаватели, и на студенти от ФНОИ са 

с директно присъствие в залата или онлайн-връзка със залата.  

• Оказване на съдействие на всеки преподавател за осигуряване на сертификат за 

отдалечен достъп, което би улеснило нанасянето на оценките от изпитите извън мрежата 

на Факултета.  

VIII ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

Издателски план 

• Отменяне на решение на Деканския съвет от 12.4.2016 г. /протокол № 13/, с 

което се определя лимит от 2000 лв. за финансиране издаването на книга на 

преподавател. Премахване и на съществуващия лимит за финансиране при издаване в 

Университетското издателство -1 книга на преподавател за 3 години. 

• Премахване на ограничението всеки преподавател от ФНОИ да може да 

отпечатва с финансиране от Факултета своите книги в издателството на СУ „Св. 

Климент Охридски“ през 3 години. 

• Намаляване на процента консигнация за книгите на преподавателите в 

книжарницата във ФНОИ– от 30 %, както е в момента, на 10 %.  

• Включване на всички книги на преподавателите, вкл. и тези, които не са 

отпечатани в издателството на СУ „Св. Климент Охридски“, в дистрибуцията и 

разпространението на издателството на Университета. 



 

  

 + +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

+ +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

• Разпространяване в онлайн - платформата за учебна и научна литература „Атина 

Юни“ на издателството на СУ „Св. Климент Охридски“ свои произведения за ползване 

чрез платен достъп. 

• Изплащане на хонорар в рамките на една минимална работна заплата на всеки 

преподавател, отпечатал книга в издателството на СУ „Св. Климент Охридски“.  

Годишници, списания  

• Създаване на ефективна организация, позволяваща бързо отпечатване на 

студиите в годишника/годишниците, в рамките на няколко месеца след получаването на 

студиите, което ще става не по-късно от 30 юни всяка година.  

• Стриктно спазване на правилата за приемане и отпечатване на ръкописите в 

Годишника на Софийския университет "Св. Климент Охридски" – анонимно 

рецензиране, готова електронна версия и печатно издание, дизайн и пр. Това ще позволи 

включването на годишниците ни в базата данни Scopus, което ще увеличи престижа 

както на изданията, така и на преподавателите, публикуващи там. 

• Разделяне на два отделни годишника съществуващия такъв - един за 

педагогически науки и втори за изкуства. Това ще позволи по-лесното и ефективно 

публикуване на преподавателите и докторантите от ФНОИ. 

• Създаването на втори годишник, посветен на изследванията в областта на 

изкуствата, ще даде възможност на преподавателите от тази област по-бързо да покрият 

минималните национални изисквания за заемането на академични длъжности (напр. 

Статии и доклади, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата 

и/или Рецензии за реализирани авторски продукти или творчески изяви в 

специализирани издания в областта на изкуствата). 

• Присвояване на Електронното списание за наука, култура и образование на DOI 

(дигитален идентификационен код), като по този начин всяка статия става „видима” за 

над 6 милиона потребители на научна литература в целия свят и за над 4500 научни 

издателства, бази данни и електронни библиотеки. Самата публикация вече може да 

бъда цитирана в библиографиите единствено със своя DOI. 

• Подготовка за вписване на двата годишника и Електронното списание за наука, 

култура и образование в Националния референтен списък на съвременни български 

научни издания с научно рецензиране (www.nacid.bg). 

IX НАУЧНА, ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ, ЕРАЗЪМ + 

• Координирана подготовка на поне 2 големи научни и/или образователни 

европейски проекта по приоритетни за Факултета, България и Европа теми, които 

обхващат максимално широк кръг преподаватели. 

• Подготовка на продължение на проекта от 2016 г., свързан с докторантското 

обучение в СУ „Св. Климент Охридски“. 

• Насърчаване на проектите пред НИС да са проекти за развиване на 

мултимедийни, интерактивни и нестандартни форми на преподаване и учебен процес. 

Смятам за подходящо, налагането на правило, при което ръководител на спечелен 

проект за дадена година, да „пропуска“ следващата, за да може по-широк кръг 

преподаватели да вземат участие в проектите по НИС. 

• Бързо регистриране в регистъра на НАЦИД на хабилитираните преподаватели 

от ФНОИ с наукометрични показатели. 

• Организиране на ежегодна национална педагогическа конференция под 

патронажа на нашия факултет.  
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• Осигуряване на всеки преподавател сума, в рамките на до 1000 евро на всеки две 

години, за участие в международни конференции, включващо пътни, дневни и такса 

правоучастие. 

X СТУДЕНТИ  

• Редовни срещи (всеки семестър) на Деканския съвет със студенти от всички 

курсове с цел поставяне и обсъждане на важни за студентите и преподавателите учебни, 

организационни, научни и социално-битови въпроси. 

• Провеждане на срещи с декана („На кафе с декана“) с цел поставяне и 

обсъждане на теми в неформална обстановка. 

• Активна обратна връзка между преподаватели и студенти – регулярно 

анкетиране на студентите и професионален анализ на резултатите от него (съвместно с 

Университетския център по управление на качеството). 

• Ангажиране на желаещите студенти в изследователска работа по време на 

следването. 

• Осигуряване на възможност на студентите за създаване на телевизионни 

предавания в Национална университетска телевизия “Алма Матер”. Възможност за 

провеждане на практически стажове, репортерски предавания, монтаж и т.н.  

Осигуряване съвместно с Университетската телевизия за заплащане на хонорар 

при реализирането на дадено предаване в телевизията. 

• Включване на студентите в дискусии, отнасящи се до съдържанието и формите 

на образователния процес (бакалавърски и магистърски програми). 

XI АДМИНИСТРАЦИЯ  

Оптимизиране и подобряване работата на администрацията, спазване на етичния 

кодекс на СУ „Св. Климент Охридски“. 

• Осигуряване на такъв режим при отпуските, че винаги да има дежурен 

инспектор, особено в дните в края на август, когато има поправителна сесия. 

• Създаване такава организация, при която студентите да бъдат насърчавани да 

плащат таксите си по банков път, вместо да се редят на опашки пред касата във ФНОИ. 

Този процес се улеснява от функционалностите на SUSI, чрез която система всеки 

инспектор може да провери платената такса и да последва съответното записване.  

XII СГРАДЕН ФОНД НА ФНОИ 

Взимане на решение от Общото събрание след предварителен оглед от страна на 

преподаватели, студенти и администрация, дали е целесъобразно да се преместим в 

новата сграда или да останем в старата. Новата сграда не е оборудвана, залите са по-

малко на брой, в нея коридорите са големи, което е предпоставка за необходимостта от 

почистване и увеличен разход за отопление и осветление. 

Поддържането и осъвременяването на материалната база на факултета е от 

ключово значение за успешна образователна и научна дейност. По-конкретно: 

• Поставяне на проектори във всяка лекционна зала. 

• Създаване на работеща система за регулярно осигуряване на материали и 

консумативи за нормално протичане на практическите упражнения със студентите, 

която избягва възникването на кризисни ситуации. 

• По предварително изготвен и одобрен от ФС план ще се извършва регулярен 

ремонт на лекционни зали и лаборатории (подмяна на съществуващото осветление с 

LED- осветление, подмяна на плочки, дограма и пр).  
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• Създаване на собствено галерийно пространство, в което ще могат да се 

организират различни културни събития, в това число и на външни партньори. 

Основният фокус на тази галерия обаче ще бъде насочен към представяне на 

художествените изяви на студенти и преподаватели от Факултета.  

• Материално, финансово и логистично обезпечаване на художествените изяви на 

преподавателите и студентите при представянето им в различни галерии и културни и 

образователни институции (в това число и в чужбина), с цел избягване на компромиси 

при реализацията. 

• Разширяване и обновяване на оборудването в съществуващите ателиетата, в 

които се провежда обучение по специалностите “Изобразително изкуство” и “Графичен 

дизайн”. 

• Преработени и модернизирани Музикален компютърен център, Звукозаписно 

студио, Студио постпродукция, Видеомонтажно студио, с оглед на спецификата на 

обучението. 

• Ремонтиране на Блок 2 плюс, вкл. ремонт на асансьора. Осигуряване на 

нормални условия за протичането на занимания със студентите в Блок 2.  

• Качествен ремонт на асансьорите – подмяна на станциите и пултовете за 

управление. В момента асансьорите са стари и често аварират, като единият позволява 

само 150 кг. товароподемност. Ако се налага, ще се търси смяна на фирмата за ремонт на 

асансьорите, при продължаване и задълбочаване на тези проблеми.  

• Не на последно място е грижата за чистотата и подобряване на околната среда 

на факултета. Осигуряване на пълен работен ден на всички ангажирани в почистването 

на сградата.  

• Осигуряване на редовно почистване, включително и през почивните дни, когато 

има лекции и упражнения с магистри и задочници. 

Доц. дпн Милен Замфиров лично се ангажира зала № 230 на факултета да стане 

Аула. 

Йоланта Вангелова (студент от специалност Музика) попита доц. Замфиров дали 

би искал да посети блок № 2 през месец декември. 

Доц. Замфиров отговори, че би посетил сградата, тъй като е наясно с проблемите 

с отоплението. 

Проф. д-р Илиана Мирчева даде думата за въпроси и мнения. Припомни, че 

изказванията са с времетраене 3 минути. 

Гл. ас. д-р Елена Бояджиева-Делева се обърна към двамата кандидат-декани с 

въпрос относно вижданията им за възстановяване и поддържане на терапевтичната зала. 

Доц. Милена Блажиева изрази мнение, че превръщането на образованието в 

разменна стока и определянето му като продукт не е уместно и добави, че 

неграмотността се шири и в академичната общност. 

Гл. ас. д-р Христо Карагьозов сподели своите притеснения относно визията на 

двамата кандидати, представена в платформите им. Ако финансово можеха да се случат 

нещата, проф. Ангелов щеше да го направи. Относно телевизия Алма Матер, гл. ас. д-р 

Карагьозов сподели, че това е телевизия, която просто функционира и заложеното в 

платформата на доц. Замфиров е нереално. 

 Гл. ас. д-р Карагьозов изброи проблемите в блок № 2 - парното, асансьора, 

тоалетната, улицата и течовете водят до разболяване на студенти и преподаватели, 

повреждане на автомобили и работа в нездравословни условия като цяло.  
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 Гл. ас. д-р Карагьозов информира ОС относно финансовите затруднения по 

отношение на акордирането на пианата, на които се обучават студентите. 

 Гл. ас. д-р Карагьозов каза, че ще гласува за човек, който ще обещае да оправи 

всичко това. Той допълни, че всичките проблеми не биха могли да се решат за един 

мандат. 

Проф. д-р Елена Джамбазова повдигна въпроса за студентското мнение, което е 

заложено като част от атестационната оценка на преподавателите. 

Проф. дпсн Нели Василева зададе въпрос относно отделянето/обособяването на 

катедра „Логопедия“ от катедра „Специална педагогика и Логопедия“, във връзка с 

огромните курсове магистри. Проф. Василева уточни, че в други университети 

специалност „Логопедия“ е акредитирана по професионално направление 7.4. 

Обществено здраве, само при нас е към 1.2. Педагогика. Тя се поинтересува от срока, в 

който би могло да се осъществи отделянето на нова самостоятелна катедра. 

Доц. д-р Данка Щерева попита дали кандидатите за декани имат идея за 

подпомагане на колеги, които имат здравословни проблеми. 

Ралица Пехливанова (студент от специалност НУПЧЕ) се поинтересува дали 

новият декан ще поддържа връзка със Студентски съвет, тъй като проф. Ангелов винаги 

им е помагал и е имало чудесна комуникация. 

Гл. ас. д-р Пенка Шапкова пожела да знае как ще се провежда практическото 

обучение на студентите и какви ще са отношенията между Университета и базовите 

институции. 

Ас. д-р Илияна Симеонова попита дали двамата кандидати за декани ще се 

подкрепят и подпомагат своите дейности. 

Проф. д-р Цанка Попзлатева сподели, че проф. Ангелов е представил какво е 

направено за факултета през последните 26 години, а доц. Замфиров е казал какво ще 

направи за бъдещето на ФНОИ. Тя попита дали бъдещият декан подкрепя поддържането 

на междуличностните отношения на колегите и дали ще се провеждат тиймбилдинги. 

Проф. д-р Илиана Мирчева даде думата на кандидат-деканите за отговор. 

Проф. д-р Адриан Георгиев отговори на въпросите както следва: 

 На въпроса на проф. Попзлатева относно практиката за организиране на 

тиймбилдинг, проф. Георгиев отговори, че неговото лично отсъствие в последните 

години е било поради подрастващите му деца, но твърдо подкрепя тази практика и 

обмисля дори да промени континента и полуострова. 

 По въпроса на ас. д-р Илияна Симеонова, проф. Георгиев сподели, че той е първият 

рецензент на доц. Замфиров за негова публикация в списание „Специална 

педагогика“, по молба на проф. д-р Златко Добрев. 

 Във връзка с изказването на гл. ас. д-р Христо Карагьозов, проф. Георгиев обясни, 

че конкретно катедра „Музика“ е най-заинтересована от преместването в новата 

сграда, тъй като обстановката в блок 2 е отчайваща, но към момента никой не 

притиска факултета да освобождава настоящата сграда, тъй като бъдещата сграда 

на факултета все още няма акт 16. 

 На въпроса на гл. ас. д-р Пенка Шапкова, проф. Георгиев отговори, че практиките 

следва да бъдат коректно отчитани и ако няма злоупотреби, не би трябвало да има 

проблеми, а Правилникът да се спазва. 
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 В отговор на въпроса, зададен от Ралица Пехливанова, проф. Георгиев каза, че 

студентски съвет все още има кабинет във втори блок и за в бъдеще ще подкрепя 

работата им. 

 На въпроса на доц. д-р Данка Щерева, проф. Георгиев отговори, че в никакъв 

случай не би оставил колега в беда, това е хуманна практика и молби за помощ не 

са връщани. 

 Относно разделението на катедра „Специална педагогика и логопедия“, проф. 

Георгиев обясни, че трябва да бъде на лице съответния хабилитиран състав за 

създаване на нова катедра и това е ясно регламентирано в Правилника. 

 За студентското мнение, проф. Георгиев обясни, че това е в компетентността на 

новоизбраната атестационна комисия да се справи с този проблем и след като в 

други факултети действа, проблемът е при нас. Той допълни, че е разработена 

онлайн анкета, която студентите не попълват поради една или друга причина. 

 В отговор на мнението на доц. Милена Блажиева, проф. Георгиев каза, че ФНОИ 

не предлага продукт, а обучение, като се извини за неточно употребената дума. 

Според него това, което предлага факултетът трябва да бъде добре представено и 

да се показва, а все още факултетът не се рекламира по никакъв начин. 

 Относно терапевтичния център, проф. Георгиев каза, че инициативата трябва да 

дойде от заинтересованата катедра.  

 Доц. дпн Милен Замфиров сподели, че подкрепя развитието на ФНОИ със 

създаването на филиала на СУ в гр. Бургас. Той добави, че ще е добре да се даде 

възможност на всеки от преподавателите във факултета да участва. 

 Доц. дпн Милен Замфиров отговори на всеки един от въпросите както следва: 

 В отговор на въпроса на гл. ас. д-р Елена Бояджиева, доц. Замфиров обясни, че 

терапевтичната зала е работила преди 20 години, но след това е спряла да 

функционира. Той добави, че всеки факултет би се гордял с такава зала. 

 Проф. дпн Цветанка Ценова изрази своето мнение, че залата е имала проблем с 

финансирането.  

 Доц. дпн Милен Замфиров допълни, че в залата може да се сложи касов апарат и 

посещенията да се таксуват и по този начин да се изплащат възнаграждения. Той 

представи снимков материал на състоянието на залата в момента и добави, че и центърът 

по кинезитерапия е в почти същия вид.  

 В отговор на въпроса на гл. ас. д-р Христо Карагьозов, доц. Замфиров сподели, че 

по отношение на дупките и ямите пред входа на блок 2 отговорността е на 

районния кмет. Доц. Замфиров сподели, че за 3 месеца ремонта на сградата, в 

която се намира новооткрития университетски център „Академия за деца“ е 

ремонтиран в срок за сумата от 150 000 лв. Той допълни, че държи на думата си и 

след като поеме ангажимент го изпълнява. 

 На въпроса на проф. д-р Елена Джамбазова, доц. Замфиров отговори, че е 

необходимо Студентски съвет да активизира студентите да участват активно в 

анкетите и да изразяват мнението си за преподавателите, тъй като това е важно за 

атестирането на колегите от ФНОИ. 

 По отношение на питането на проф. дпсн Нели Василева, доц. Замфиров изказа 

мнението си, че подкрепя желанието за обособяване на нова катедра „Логопедия“ 

и отделянето и от сегашната катедра „Специална педагогика и логопедия“. Той 
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допълни, че е по-добре да има една работеща катедра, отколкото две с недобри 

резултати. 

 На въпроса на доц. д-р Данка Щерева, доц. Замфиров сподели, че и към момента 

се отделят парични средства за колеги със здравословни проблеми – 3 минимални 

работни заплати помощ се осигуряват след попълване на молба от нуждаещ се 

колега. СБКО дават средства на колеги след навършване на 60 годишна възраст. 

 На въпроса, зададен от Ралица Пехливанова, доц. Замфиров отговори, че ще 

включи студенти в деканското ръководство. 

 В отговор на въпроса, зададен от гл. ас. д-р Пенка Шапкова, доц. Замфиров 

сподели, че в центъра „Академия за деца“ води своите лекции със студенти и след 

това там се провежда и практическото им обучение – стажантска академия. В 

сградата, която е близо до ФНОИ има зали и така се облекчава и натовареността 

на залите във факултета. 

 Доц. Замфиров изказа положителното си мнение по отношение на провеждането 

на тиймбилдинги. Той сподели, че колегите, които пътуват получават финансова 

подкрепа, а тези които не отиват също ще получат пари. 

  

 Доц. д-р Анна Трошева сподели, че всички преподаватели се назначават след 

избор, т.е. след провеждане на конкурс. По същия начин сега ще се избере декан от 

двама кандидати като са важни и техните академични постижения. Основно умение на 

всяко ръководство е да си поставя цели и да ги изпълни до 50%. Тя попита двамата 

кандидати за декани какъв е техния организационен и административен опит до 

момента. 

 Проф. д-р Цецка Коларова призова колегите си да действат с разума си и да 

прекратят въпросите и изказванията.  

Гласуване: 

Резултат от гласуването: гласували 96 делегати, 96 гласа „ДА“, 0 гласа „НЕ“ и 0 

глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.  

 Приема се.  

 

 Проф. дн Божидар Ангелов взе думата, като каза, че след чутото за него са 

възникнали въпроси, особено по отношение на новата сграда. Преди четири години ОС е 

гласувало за преместването на факултета в новата сграда, а в тази да се нанесе ФМИ, 

докато в блок № 2 да се помещава ФП. Той изрази мнение, че ремонт на тази сграда не е 

целесъобразен. Близо до новата сграда ще минава метрото, тя е на комуникативно място, 

но улицата до сградата все още не е в регулация, което предстои да стане. Сградата няма 

и акт 16., а вече има разходи по нея, тъй като има назначена охрана. Проф. Ангелов 

допълни, че за ремонт на покрива на настоящата сграда е обявена цена от 75 000 лева, а 

за ремонт на зала 230 – 70 000 лева, а парите, с които е ремонтирана сградата на 

„Академия за деца“ не са от бюджета на факултета. Във връзка с Университетското 

издателство, проф. Ангелов сподели, че визията на доц. Замфиров е нереална, а до сега 

всичко заявено, е било отпечатано. 

 Проф. д-р Илиана Мирчева даде думата за отговори на двамата кандидати. 

 Проф. д-р Адриан Георгиев обясни, че има немалък административен и 

управленски опит. Той припомни, че преди 20 години се е зародила идеята за създаване 

на магистърски програми, чиято стратегия е разработил сам. Проф. Георгиев сподели, че 
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е менажирал звукозаписа на серийния филм „Октопод“. Като ръководител на катедра 

„Музика“ последните четири години е успял да подобри неблагоприятната атмосфера в 

катедрата.  

 Доц. дпн Милен Замфиров насочи вниманието на членовете на ОС за 

необходимостта от представяне на автобиографии към кандидатурите за декани. Той 

сподели, че има управленски опит като директор на дневен център за деца в 

неравностойно положение, а към момента е ръководител на „Академия за деца“. Доц. 

Замфиров изрази гордостта си от факта, че е бил класен ръководител. 

Проф. д-р Илиана Мирчева призова членовете на ОС да гласуват за декан на 

ФНОИ. 

Режим на тайно гласуване от 16,00 до 16,15 ч. 

 

Почивка 16,15 до 17,15 ч. 

 

 Според доклада на Мандатната комисия относно гласуването за двамата 

кандидати за Декан на ФНОИ – проф. д-р Адриан Георгиев и доц. дпн Милен Замфиров: 

списъчен състав – 107, редуциран – 103, регистрирани – 98. 

 

 Резултатът от гласуването, съгласно доклада на Комисията по произвеждане на 

изборите:  

Гласуване: 

Гласували 94, 4 невалидни бюлетини и 6 бели бюлетини. 

Резултат: 

Проф. д-р Адриан Георгиев – 34 -„Да“ и 50 - „Не“ 

Доц. дпн Милен Замфиров – 50 - „Да“ и 34 - „Не“ 

 

 Доц. д-р Анна Трошева се поинтересува от мотивите да се проведе балотаж. 

 Проф. д-р Весела Гюрова предложи да се направи преброяване на присъстващите. 

 Проф. д-р Цецка Коларова обясни, че не е необходимо преброяване, тъй като ще 

бъде избран кандидатът, който е събрал повече гласове. 

 Проф. д-р Илиана Мирчева добави, че балотаж се прави когато не са налице 

50%+1 гласа. 

 Проф. д-р Цанка Попзлатева попита дали бюлетините са подготвени 

предварително или трябва да се чака отпечатването им. 

 Проф. д-р Илиана Мирчева отговори, че имат готовност. 

Съгласно получените резултати, на основание чл.16, ал. 2 и ал. 3 и чл. 46 на 

ПУДСУ,  се проведе второ гласуване. 

 

 Режим на тайно гласуване от 17,30 до 17,45 ч. 

 

Почивка 17,45 до 18,30 ч. 

 

Гласували 93, 4 невалидни бюлетини и 3 бели бюлетини. 

Резултат: 

Проф. д-р Адриан Георгиев – 35 -„Да“ и 51 - „Не“ 

Доц. дпн Милен Замфиров – 51 -„Да“ и 35 - „Не“ 
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Доц. дпн Милен Замфиров беше избран за Декан на ФНОИ с 51 гласа „ДА“. 

Проф. д-р Любослава Пенева поздрави новоизбрания декан и му пожела да запази 

традициите, и да надгражда постигнатото от проф. Ангелов и да инвестира в 

преподавателите и служителите на ФНОИ. 

Доц. дпн Милен Замфиров благодари на гласувалите за него, както и на тези, 

които не са го подкрепили и обеща да работи за всички, като заяви, че няма да ги 

подведе. 

 

 Точка 6  

 

Проф. д-р Илиана Мирчева призова да се премине към избор на членове на 

Факултетния съвет. Първо да се гласува за брой на членовете на ФС. Попита дали да се 

запази 35 членове, както е било досега по предложение на Деканския съвет. ОС прие 

направеното предложение. 

Резултат от гласуването: гласували 91 делегати, 91 гласа „ДА“, 0 гласа „НЕ“ и 0 

гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.  

 Приема се.  

Гл. ас. д-р Елена Бояджиева-Делева си направи отвод. 

Проф. д-р Илиана Мирчева обясни, че е имало предложение за промяна в начина 

на гласуване, но от Контролния съвет няма да зачетат вота. 

Доц. д-р Марина Пиронкова обяви квотата на преподавателите, които могат да 

бъдат избрани за членове на ФС: 28 хабилитирани преподаватели, 6 нехабилитирани 

преподаватели и 1 докторант  или студент. Тя призова да се гласува не само за 

преподавателите от своята катедра. Доц. Пиронкова допълни, че вотът е положителен. 

Яна Петкова (студент от специалност Логопедия) съобщи, че Студентски съвет 

иска да излъчи единствена кандидатура на Ралица Пехливанова. 

Елис Яханаджиян (докторант към катедра „Музика“) каза, че е против. 

 Следните студенти си дадоха отвод: 

Яна Петкова  

Валентина Станчева  

Жаклин Руменова  

Ивона Енчева  

Никол Недялкова  

Силвия Георгиева  

 

Проф. д-р Илиана Мирчева отбеляза, че деканът влиза във ФС по право. 

 

Проф. д-р Илиана Мирчева направи проверка на кворума и предложи листите да 

бъдат изготвени под формата на списъчен състав на ОС, като се изключат отсъстващите 

членове и тези, които не желаят да бъдат членове на ФС.   

 

Предложения за членове на ФС от студентите:  

- Ралица Пехливанова – IV курс „НУПЧЕ“. 

 

Предложения за членове на ФС от докторантите: 

- Елис Яханаджиян (първа година докторант към катедра „Музика“). 
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Проф. д-р Илиана Мирчева каза, че бюлетината ще бъде изготвена със списъчен 

състав по азбучен ред и научни звания. 

Режим на гласуване от 19:00ч. до 19:30ч. 

 

Почивка от 19,30 до 20,20 ч. 

 

Председателят на Комисията по произвеждане на избори, проф. д-р Любослава 

Пенева, представи резултатите от тайното гласуване за избор на членове на ФС, както 

следва: 

Гласували: 90 

 След преброяване на бюлетините бяха установени следните резултати: 

 

№ 

по 

ред 

Академична 

длъжност 
КАНДИДАТИ Гласували „за“ 

1.  Проф. дн Божидар Ангелов 49 

2.  Проф. дпн Клавдия Сапунджиева 38 

3.  Проф. дн Лучия Малинова 29 

4.  Проф. д. изк. Лаура Димитрова 23 

5.  Проф. дн Мария Баева 26 

6.  Проф. дн Мира Цветкова 47 

7.  проф. дпсн Нели Василева 41 

8.  Проф. дпн Николай Попов 26 

9.  Проф. дн Радослав Пенев 38 

10.  Проф. дпн Цветанка Ценова 45 

11.  Проф. д-р Адриан Георгиев 31 

12.  Проф. д-р Бисера Вълева 31 

13.  Проф. д-р Весела Гюрова 24 

14.  Проф. д-р Ганка Неделчева 20 

15.  Проф. д-р Елена Джамбазова 31 

16.  Проф. д-р Илиана Мирчева 40 

17.  Проф. д-р Любослава Пенева 34 

18.  Проф. д-р Нели Бояджиева 38 

19.  Проф. д-р Стефан Алтъков 27 

20.  Проф. д-р Цанка Попзлатева 36 

21.  Проф. д-р Цецка Коларова 29 

22.  Доц. дн Данаил Данов 17 

23.  Доц. д-р Анна Георгиева 27 

24.  Доц. д-р Анна Трошева 34 

25.  Доц. д-р Анна Цоловска 21 

26.  Доц. д-р Габриела Кирова 45 

27.  Доц. д-р Данка Щерева 49 

28.  Доц. д-р Екатерина Софрониева 28 

29.  Доц. д-р Емилия Евгениева 35 
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30.  Доц. д-р Лора Спиридонова 40 

31.  Доц. д-р Любен Витанов 35 

32.  Доц. д-р Марина Пиронкова 48 

33.  Доц. д-р Мая Димчева 14 

34.  Доц. д-р Маргарита Бакрачева 22 

35.  Доц. д-р Неда Балканска 44 

36.  Доц. д-р Николай Цанев 52 

37.  Доц. д-р Розалина Енгелс 47 

38.  Доц. д-р Росица Тодорова 12 

39.  Доц. д-р Стефан Стефанов 24 

40.  Доц. Милена Блажиева 28 

41.  Гл. ас. д-р Александър Ранев 43 

42.  Гл. ас. д-р Боряна Мангова 15 

43.  Гл. ас. д-р Веселин Караатанасов 14 

44.  Гл. ас. д-р Галина Георгиева 25 

45.  Гл. ас. д-р Десислава Тилева 11 

46.  Гл. ас. д-р Диана Игнатова 28 

47.  Гл. ас. д-р Добрин Атанасов 28 

48.  Гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова 12 

49.  Гл. ас. д-р Иван Душков 42 

50.  Гл. ас. д-р Любка Алексиева 38 

51.  Гл. ас. д-р Магдалена Стоянова 25 

52.  Гл. ас.  д-р Марина Апостолова-Димитрова 9 

53.  Гл. ас. д-р Милка Терзийска-Стефанова 25 

54.  Гл. ас. д-р Пенка Шапкова-Танева 47 

55.  Гл. ас. д-р Ралица Димитрова 13 

56.  Гл. ас. д-р Снежина Бисерова 10 

57.  Гл. ас. д-р Силвана Карагьозова 9 

58.  Гл. ас. д-р Тодор Петев 15 

59.  Гл. ас. д-р Христо Карагьозов 24 

60.  Гл. ас. д-р Цветослав Николов 47 

61.  Ас. д-р Венцислава Стоянова 21 

62.  Ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова 37 

63.  Ас. д-р Гергана Христова 23 

64.  Ас. д-р Деница Кръстева 27 

65.  Ас. д-р Далия Ал-Халил 32 

66.  Ас. д-р Илияна Симеонова 11 

67.  Ас. д-р Маргарита Томова 25 

68.  Ас. д-р Мария Валявичарска- Караиванова 25 

69.  Ас. д-р Пламен Минчев 13 

70.  Ас. д-р Яна Станева 17 

71.  Ас. д-р Христина Белева 28 

72.  Ас. д-р Явор Грънчаров 25 

73.  Ас. Гергана Минковска 21 



 

  

 + +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

+ +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

74.  Ас. Десислава Бакалова 16 

75.  Ас. Иван Симеонов 11 

76.  Ас. Красимир Костов 25 

77.  Ас. Красимира Дренска 14 

78.  Ас. Светослав Кодинов 5 

79.  
Докторант – 

Музика 
Елис Яханаджиян 28 

80.  
НУПЧЕ 

ф. № 41113 
Ралица Пехливанова 49 

 

Съгласно получените резултати, на основание чл. 49, ал. 1, 2, 3, 4 от ПУДСУ за 

член на ФС на ФНОИ  от квотата на хабилитираните преподаватели се избира доц. д-р 

Николай Цанев. На основание чл. 49, ал. 1 доц. дпн Милен Замфиров – избран за Декан 

на ФНОИ е член на ФС  по право и негов председател.  

Проф. д-р Илиана Мирчева направи проверка на кворума. 

Режим на гласуване от 21:00ч. до 21:30ч. 

 

Почивка от 21,30 до 22,50 ч. 

 

Председателят на Комисията по произвеждане на избори, проф. д-р Любослава 

Пенева, представи резултатите от второто тайно гласуване за избор на членове на ФС, 

както следва: 

Гласували: 89 

 

 След преброяване на бюлетините бяха установени следните резултати: 

 

№ 

по 

ред 

Академична 

длъжност 
КАНДИДАТИ Гласували „за“ 

1.  Проф. дн Божидар Ангелов 49 

2.  Проф. дпн Клавдия Сапунджиева 28 

3.  Проф. дн Лучия Малинова 30 

4.  Проф. д. изк. Лаура Димитрова 20 

5.  Проф. дн Мария Баева 30 

6.  Проф. дн Мира Цветкова 49 

7.  проф. дпсн Нели Василева 36 

8.  Проф. дпн Николай Попов 29 

9.  Проф. дн Радослав Пенев 37 

10.  Проф. дпн Цветанка Ценова 43 

11.  Проф. д-р Адриан Георгиев 39 

12.  Проф. д-р Бисера Вълева 25 

13.  Проф. д-р Весела Гюрова 33 

14.  Проф. д-р Ганка Неделчева 17 

15.  Проф. д-р Елена Джамбазова 30 

16.  Проф. д-р Илиана Мирчева 39 



 

  

 + +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

+ +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

17.  Проф. д-р Любослава Пенева 34 

18.  Проф. д-р Нели Бояджиева 32 

19.  Проф. д-р Стефан Алтъков 26 

20.  Проф. д-р Цанка Попзлатева 31 

21.  Проф. д-р Цецка Коларова 26 

22.  Доц. дн Данаил Данов 11 

23.  Доц. д-р Анна Георгиева 25 

24.  Доц. д-р Анна Трошева 31 

25.  Доц. д-р Анна Цоловска 18 

26.  Доц. д-р Габриела Кирова 41 

27.  Доц. д-р Данка Щерева 44 

28.  Доц. д-р Екатерина Софрониева 20 

29.  Доц. д-р Емилия Евгениева 36 

30.  Доц. д-р Лора Спиридонова 31 

31.  Доц. д-р Любен Витанов 41 

32.  Доц. д-р Марина Пиронкова 41 

33.  Доц. д-р Мая Димчева 17 

34.  Доц. д-р Маргарита Бакрачева 33 

35.  Доц. д-р Неда Балканска 38 

36.  Доц. д-р Розалина Енгелс 47 

37.  Доц. д-р Росица Тодорова 11 

38.  Доц. д-р Стефан Стефанов 28 

39.  Доц. Милена Блажиева 27 

40.  Гл. ас. д-р Александър Ранев 34 

41.  Гл. ас. д-р Боряна Мангова 8 

42.  Гл. ас. д-р Веселин Караатанасов 10 

43.  Гл. ас. д-р Галина Георгиева 17 

44.  Гл. ас. д-р Десислава Тилева 13 

45.  Гл. ас. д-р Диана Игнатова 31 

46.  Гл. ас. д-р Добрин Атанасов 24 

47.  Гл. ас. д-р Емилия Караминкова-Кабакова 12 

48.  Гл. ас. д-р Иван Душков 39 

49.  Гл. ас. д-р Любка Алексиева 31 

50.  Гл. ас. д-р Милка Терзийска-Стефанова 27 

51.  Гл. ас. д-р Пенка Шапкова-Танева 39 

52.  Гл. ас. д-р Ралица Димитрова 16 

53.  Гл. ас. д-р Снежина Бисерова 14 

54.  Гл. ас. д-р Силвана Карагьозова 15 

55.  Гл. ас. д-р Тодор Петев 16 

56.  Гл. ас. д-р Христо Карагьозов 22 

57.  Гл. ас. д-р Цветослав Николов 42 

58.  Ас. д-р Венцислава Стоянова 14 

59.  Ас. д-р Гергана Михайлова-Недкова 30 

60.  Ас. д-р Гергана Христова 25 



 

  

 + +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

+ +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

61.  Ас. д-р Деница Кръстева 22 

62.  Ас. д-р Далия Ал-Халил 25 

63.  Ас. д-р Илияна Симеонова 17 

64.  Ас. д-р Маргарита Томова 28 

65.  Ас. д-р Мария Валявичарска- Караиванова 25 

66.  Ас. д-р Пламен Минчев 12 

67.  Ас. д-р Яна Станева 16 

68.  Ас. д-р Христина Белева 22 

69.  Ас. д-р Явор Грънчаров 25 

70.  Ас. Гергана Минковска 20 

71.  Ас. Иван Симеонов 14 

72.  Ас. Красимир Костов 22 

73.  Ас. Красимира Дренска 16 

74.  Ас. Светослав Кодинов 12 

75.  
Докторант – 

Музика 
Елис Яханаджиян 27 

76.  
НУПЧЕ 

ф. № 41113 
Ралица Пехливанова 48 

 

Председателят на Комисията по произвеждане на избори, проф. д-р Любослава 

Пенева, представи резултатите от второто тайно гласуване за избор на членове на ФС. 

На основание чл. 49, ал. 5 от ПУДСУ за избрани при второто гласуване се смятат 

кандидатите получили най-много гласове подредени в низходящ ред до попълване на 

местата в съответната квота. При второто гласуване равен брой гласове получиха проф. 

дпн Клавдия Сапунджиева и доц. д-р Стефан Стефанов – по 28 гласа. На основание чл. 

49 , ал. 5 от ПУДСУ за избран се смята кандидатът с по- продължителен трудов стаж в 

Университета – проф. Кл. Сапунджиева. 

Квота хабилитирани преподаватели: 

№ по 

ред 

Академична 

длъжност 
КАНДИДАТИ Гласували „за“ 

1.  Проф. дн Божидар Ангелов 49 

2.  Проф. дн Мира Цветкова 49 

3.  Доц. д-р Розалина Енгелс 47 

4.  Доц. д-р Данка Щерева 44 

5.  Проф. дпн Цветанка Ценова 43 

6.  Доц. д-р Габриела Кирова 41 

7.  Доц. д-р Любен Витанов 41 

8.  Доц. д-р Марина Пиронкова 41 

9.  Проф. д-р Адриан Георгиев 39 

10.  Проф. д-р Илиана Мирчева 39 

11.  Доц. д-р Неда Балканска 38 

12.  Проф. дн Радослав Пенев 37 

13.  проф. дпсн Нели Василева 36 

14.  Доц. д-р Емилия Евгениева 36 

15.  Проф. д-р Любослава Пенева 34 



 

  

 + +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

+ +

Phone: +359 2 8738 310 

Fax: +359 2 8739 941 

16.  Проф. д-р Весела Гюрова 33 

17.  Доц. д-р Маргарита Бакрачева 33 

18.  Проф. д-р Нели Бояджиева 32 

19.  Проф. д-р Цанка Попзлатева 31 

20.  Доц. д-р Анна Трошева 31 

21.  Доц. д-р Лора Спиридонова 31 

22.  Проф. дн Лучия Малинова 30 

23.  Проф. дн Мария Баева 30 

24.  Проф. д-р Елена Джамбазова 30 

25.  Проф. дпн Николай Попов 29 

26.  Проф. дпн Клавдия Сапунджиева 28 

 

Квота нехабилитирани преподаватели: 

№ по 

ред 

Академична 

длъжност 
КАНДИДАТИ Гласували „за“ 

1. Гл. ас. д-р Цветослав Николов 42 

2. Гл. ас. д-р Иван Душков 39 

3. Гл. ас. д-р Пенка Шапкова-Танева 39 

4. Гл. ас. д-р Александър Ранев 34 

5. Гл. ас. д-р Диана Игнатова 31 

6. Гл. ас. д-р Любка Алексиева 31 

 

Квота на студенти и докторанти: 

№ по 

ред 

Студент- 

докторант 
КАНДИДАТИ 

Гласували 

„за“ 

1. НУПЧЕ 

ф. № 41113 
Ралица Пехливанова 48 

 

Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Илиана Мирчева закри заседанието. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛА:       

 /ас. д-р Гергана Христова/     

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛА:  

 /Петя Русева/     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС:  

        /проф. д-р Илиана Мирчева/ 

 

 

 

 


