Препис-извлечение!
ПРОТОКОЛ № 12
Днес, 20.02.2017 г., се проведе Общо събрание на Философско-историческия факултет.
Списъчен състав – 87 (утвърден с Ректорска заповед № Р 33-483/03.02.2017 г.)
Присъстват – 78: професор д-р Запрян Козлуджов, професор д.ф.н.Албена Хранова,
професор д.ф.н. Мирена Славова, професор д.ф.н. Инна Пелева, професор д.и.н. Камен Гаренов,
професор д-р Райчо Пожарлиев, професор д.т.н Апостол Делипапазов, професор д.н.к. Мария
Шнитер, професор д-р Иво Христов, доцент д-р Антоанета Дончева, доцент д-р Бойко Белегов,
доцент д-р Валентин Петрусенко, доцент д-р Велин Станев, доцент д-р Георги Митрев, доцент
д-р Дарин Тенев, доцент д.и.н. Димо Чешмеджиев, доцент д-р Добринка Парушева, доцент д-р
Елена Арнаудова, доцент д-р Елица Димитрова, доцент д-р Ина Димитрова, доцент д-р
Красимира Кръстанова, доцент д-р Олга Симова, доцент д-р Румяна Комсалова, доцент д-р
Сийка Ковачева, доцент д-р Симеон Кацаров, доцент д-р Стойка Пенкова, доцент д-р Стоян
Попов, доцент д-р Стоян Чиликов, доцент д-р Тодор Радев, доцент д-р Тодор Христов, доцент др Димитър Димитров, доцент д-р Русалена Пенджекова, доцент д-р Меглена Златкова, , гл. ас. др Борислава Петкова, гл. ас. д-р Валентин Аспарухов, гл.ас. д-р Евелина Иванова – Варджийска,
гл. ас. д-р Ивелина Николова, гл. ас. д-р Маргаритка Загарова, гл. ас. д-р Мария Петрова, гл. ас.
д-р Мина Маринова, гл. ас.д-р Нина Николова, гл. ас. д-р Пламен Славов, гл. ас. д-р Стоян
Антонов, гл. ас. д-р Тихомир Митев, гл. ас. д-р Елица Стоилова, гл. ас. д-р Адриана Любенова,
гл.ас. д-р Божидар Драганов, ас. д-р Деян Деянов, ас. д-р Ева Ковачева, ас. д-р Мартина Минева,
ас. д-р Станислав Боянов, ас. Донка Кескинова, ас. Тодор Петков, гл. ас. Милена Кацарска,
историк Валентина Атанасова, секретар Гергана Димитрова, секретар Кремена Цанкова,
инспектор Недялка Чиликова, администратор Боян Костов, студент Археология 2 курс Нико
Русинов, студент Археология 3 курс Денис Иванов, докторант Етнология Васил Караджов,
студент Етнология 2 курс Радосвета Раколиева, студент История 2 курс Никола Борджиев,
студент История 2 курс Тенчо Димитров, студент Културен турзъм 1 курс Елена Стоева, студент
Културен туризъм 1 курс Мария-Никол Косева, докторант Социална антропология Мария
Славчева, студент Социална антропология 3 курс Пепа Ганчева, докторант СНЧ Димитър
Панчев, студент СНЧ 4 курс Радослава Михалева, студент СПИИ 4 курс Виктория Петрова,
докторант СПИИ Ерхан Ахмедов, студент Теология 4 курс Виолета Станкова, студент Теология
4 курс Красен Стефанов, студент Философия 3 курс Венелина Илиева, студент Философия 3
курс Румяна Генова, Председател на студентски съвет на ФИФ Ива Койчева.
Отсъстват – професор д.с.н. Кольо Коев, професор д-р Иван Чалъков, професор д.п.н
Румен Стаматов, доцент д-р Андрей Райчев, доцент д-р Мирослава Радева, доцент д-р
Константин Куцаров, гл. ас. д-р Светослав Славов
Редуцирани – доцент д-р Светлана Събева (в болничен), секретар на ФИФ Десислава
Димитрова (в болничен)
Решение се взима с 43 гласа
Председателстващият ОС на ФИФ зам-председател на ОС доц. д-р Стоян Чиликов
приветсва присъстващите и даде думата на доц. д-р Георги Митрев да обяви кворума.
Доц. д-р Георги Митрев съобщи, че Общото събрание на Философско-историческия факултет
е свикано със Заповед Р 33-483/03.02.2017 17 дни по-рано и е спазен срока във връзка с чл.41, ал.
2 от Правилника за управление на дейността на ПУ. Съобщи, че ОС е лигитимно.

Доц. Чиликов предупреди присъстващите, че ОС ще приключи след изчерпване на дневния ред,
който е обявен със заповедта за провеждането на Общото събрание.
Доц. д-р Стоян Чиликов прочете дневния ред:
1. Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2013 г. - февруари 2017 г.;
2. Дискусия и приемане на отчета;
3. Избор на Председател и Зам. – председател на ОС на ФИФ;
4. Избор на Декан;
5. Избор на нов ФС;
6. Процедурни въпроси.
Доц. д-р Стоян Чиликов: Колеги, моля да гласуваме Дневния ред.
Проведе се явно гласуване
ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 78: за – 78; против – няма; въздържали се – няма.
След явно гласуване предложеният Дневен ред се прие единодушно.
Доц. д-р Стоян Чиликов: За оперативното провеждане на ОС правя процедурни предложениа
за избор на комисии. Първата комисия е тази, която ще следи за кворума и предлагам в нея да
бъдат включени доц. д-р Георги Митрев и доц. д-р Стойка Пенкова. Имате ли други
предложения?
Други предложения не постъпиха.
Проведе се явно гласуване
ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 78: за – 78; против – няма; въздържали се – няма.
След явно гласуване бе избрана Комисия по кворума в състав: доц. д-р Георги Митрев и доц.
д-р Стойка Пенкова
Доц. д-р Стоян Чиликов: Предлагам в състава на Комисия по предложенията да влезнат
проф. Мария Шнитер, проф. Иво Христов и доц. д-р Елица Димитрова.
Други предложения не постъпиха.
Проведе се явно гласуване
ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 78: за – 78; против – няма; въздържали се – няма.
След явно гласуване бе избрана Комисия по предложенията в състав: проф. Мария Шнитер,
проф. Иво Христов и доц. д-р Елица Димитрова.
Доц. д-р Стоян Чиликов: И последната, но най-важна комисия от гледна точка на избора в
днешното общо събрание Комисия по избора. Предлагама в комисията по избира да бъдат
включение доц. д-р Добринка Парушева, доц. д-р Румяна Комсалова, доц. д-р Елена Арнаудова
и ас. Донка Кискинова.
Други предложения не постъпиха.
Проведе се явно гласуване.
ГЛАСУВАНЕ: От присъствали 78: за – 78; против – няма; въздържали се – няма.
След явно гласуване бе избрана Комисия по избора в състав ас. Донка Кискинова, доц. д-р
Добринка Парушева, доц. д-р Румяна Комсалова, доц. д-р Елена Арнаудова.
...................................................................

По т. 3 от дневния ред:
Избор на Председател и Зам. – председател на ОС на ФИФ;
Председателстващият ОбС доц. Чиликов предложи да се премине към трета точка от дневния
ред за избор на Председател и Зам. – председател на ОС на ФИФ и даде думата на комисията
по предложенията.
Проф. днк Мария Шнитер съобщи, че изборът се прави с тайно гласуване от квотата на
хабилитираните лица , чл 46, ал. 1 с обикновено мнозинство.
Предложения за председател на ОбС проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов и за зам.председател проф. д.ф.н. Албена Владимирова Хранова.
Други предложения не постъпиха.
Проведе се тайно гласуване.
ГЛАСУВАНЕ за избор на Председател на Общото събрание на Философско-историческия
факултет от намерени 77 бюлетини: за – 65; против –9; въздържали се – 2, невалидни -1 .
Решение: Общото събрание на Философско-историческия факултет избира за свой
председател проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов.

...................................................................
По т. 3 от дневния ред:
Избор на Председател и Зам. – председател на ОС на ФИФ;
Председателстващият ОбС доц. Чиликов предложи да се премине към трета точка от дневния
ред за избор на Председател и Зам. – председател на ОС на ФИФ и даде думата на комисията
по предложенията.
Проф. днк Мария Шнитер съобщи, че изборът се прави с тайно гласуване от квотата на
хабилитираните лица , чл 46, ал. 1 с обикновено мнозинство.
Предложения за председател на ОбС проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов и за зам.председател проф. д.ф.н. Албена Владимирова Хранова.
Други предложения не постъпиха.
Проведе се тайно гласуване.

ГЛАСУВАНЕ за избор на Зам.- председател на Общото събрание на Философскоисторическия факултет от намерени 77 бюлетини: за – 72; против –3; въздържали се – 1,
невалидни -1 .
Решение: Общото събрание на Философско-историческия факултет избира за свой Зам.председател проф. д.ф.н. Албена Владимирова Хранова.

По т. 4 от дневния ред:
Проф. Мария Шнитер информира, че е постъпило заявление от доц. д-р Красимира
Кръстанова за втори мандат.
Други предложения не постъпиха.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ даде думата на доц. Кръстанова да представи своята платформа.
След приключването на изложението и изказванията ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ обяви гласуване
за декан на Философско-историческия факултет.
Проведе се тайно гласуване.
ГЛАСУВАНЕ за избор на Декан на Философско-историческия факултет от намерени 76
бюлетини: за – 71; против –4; въздържали се – 0, невалидни -1 .
Решение: Общото събрание на Философско-историческия факултет избира за Декан на
ФИФ, с нов четиригодишен мандат, доц. д-р Красимира Христова Кръстанова.

20 февруари 2017

Председател на ОС на ФИФ:
(проф. д.и.н. Камен Гаренов)
Протоколчик:
(Кремена Цанкова)

