ПРОТОКОЛ № 6
Днес, 14.02.2011 г., се проведе Общо събрание на Философско-историческия
факултет.
Списъчен състав – 65 (утвърден с Ректорска заповед № 33-351/03.02.2011 г.)
Присъстват – 50: проф. дтн Димитър Киров, проф. дфн Инна Пелева, проф.
дин Камен Гаренов, проф. дфн Любомир Христов, проф. дин Людмил Спасов, доц.
дфн Албена Хранова, доц. дфн Димитър Мирчев, доц. д-р Бойко Белегов, доц. д-р
Валентин Петрусенко, доц. д-р Веселина Петрова-Чомпалова, доц. д-р Добринка
Парушева, доц. д-р Запрян Козлуджов, доц. д-р Иван Джамбов, доц. д-р Иван
Чалъков, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Илка Петкова, доц. д-р Красимира
Кръстанова, доц. д-р Мария Шнитер, доц. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д-р Светлана
Събева, доц. д-р Стоян Чиликов, гл. ас. д-р Валентин Аспарухов, гл. ас. д-р Велин
Станев, гл. ас. д-р Георги Митрев, гл. ас. д-р Меглена Златкова, гл. ас. д-р Мина
Маринова, гл. ас. д-р Пламен Славов, гл. ас. д-р Румяна Комсалова, гл. ас. д-р
Симеон Кацаров, гл. ас. д-р Стойка Пенкова, гл. ас. д-р Стоян Антонов, гл. ас. д-р
Стоян Попов, гл. ас. д-р Тихомир Митев, гл. ас. д-р Тодор Бистрашки, гл. ас. д-р
Тодор Радев, гл. ас. Ваня Узунова, гл. ас. Деян Деянов, гл. ас. Донка Кескинова, гл.
ас. Тодор Петков, ст. ас. Вазкен Налбантян, ст. експ. Борислава Петкова, ст. експ.
историк Валентина Стефанова, орг. уч. дейност Ваня Лулева, администратор Боян
Костов, студент Ангелин Иванов (ІV Етнология), студент Георги Панчев (ІІІ
Теология), студент Гинка Маринова (ІІІ Археология), студент Мария Кръстанова
(І Социална антропология), студент Никола Чилев (І История), студент Росица
Любенова (ІV Социология)
Отсъстват – 11: проф. дсн Кольо Коев, проф. дфн Огнян Спарев, доц. д-р
Димо Чешмеджиев, доц. д-р Цветозар Томов, гл. ас. д-р Мирослава Радева, гл. ас.
д-р Светослав Славов, ас. д-р Мария Петрова, студент Велка Ушева (ІІІ История),
студент Нели Иванчева (ІV Философия), студент Калоян Димов (ІІІ История),
студент Теодора Демирева (ІІІ Философия)
Редуцирани – 4: доц. д-р Емил Григоров (в чужбина), гл. ас. д-р Нина
Николова (в болнични), гл. ас. д-р Сийка Ковачева (в чужбина), студент Петко
Делчев - ІІІ Социология (Еразъм програма)
Решение се взима с 26 гласа
Избор се прави с 26 гласа
Доц. д-р Ив. Джамбов: По предложение на Декана на ФИФ и със Заповед на
ректора № 33-351/03.02.2011 г. днес се провежда Общо събрание на Факултета с дневен
ред:
1. Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2010 – февруари
2011 г;
2. Избор на актуализиран състав на Факултетния съвет на ФИФ;
3. Избор на номинираните членове на Академичния съвет;
4. Избор на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото събрание
на ПУ;
5. Избор на представител на ФИФ в Контролния съвет на ПУ
6. Разни.
Доц. д-р Ив. Джамбов предложи за гласуване следната комисия:

Комисия по регистрацията и по проверка на кворума:
Председател: доц. д-р Бойко Белегов
Членове:
гл.ас.д-р Стоян Антонов
Проведе се явно гласуване.
От присъствали 50: за – 50; против – няма; въздържали се – няма.
След явно гласуване предложената комисия по регистрация и проверка на
кворума бе приета единодушно.
Доц. д-р Ив. Джамбов: Нека председателят на комисията да даде информация
за кворума.
Доц. д-р Б. Белегов: От 65 човека на днешното заседание присъстват 50, което
влиза в изискуемия брой. Отсъстват 11 човека, редуцирани са четирима. Отговаряме на
изискванията. Имаме редовен кворум и можем да започнем заседанието.
По първа точка от дневния ред:
Доц. д-р Ив. Джамбов предложи за протоколчици на заседанието ст.експ.
Борислава Петкова и ст.експ.историк Валентина Стефанова.
Проведе се явно гласуване.
От присъствали 50: за – 50; против – няма; въздържали се – няма.
След явно гласуване предложенитe протоколчици се приеха единодушно.
Доц. д-р Ив. Джамбов: Преди да започнем, искам да поздравя присъстващите с
празниците днес. Давам думата за мнения, предложения и допълнения. Ако няма
такива, моля да гласуваме дневния ред:
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2010 – февруари
2011 г;
2. Избор на актуализиран състав на Факултетния съвет на ФИФ;
3. Избор на номинираните членове на Академичния съвет;
4. Избор на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото събрание
на ПУ;
5. Избор на представител на ФИФ в Контролния съвет на ПУ
6. Разни.
Който е съгласен с предложения дневен ред, моля да гласува.
Проведе се явно гласуване.
От присъствали 50: за – 50; против – няма; въздържали се – няма.
След явно гласуване предложеният дневен ред се прие единодушно.
Доц. д-р Ив. Джамбов: По първа точка давам думата на Декана на ФИФ доц.
д-р М. Шнитер да представи отчета на ръководството.
Доц. д-р М. Шнитер запозна присъстващите с подготвения отчет.
(прилага се към протокола)
Благодаря за вниманието.
Доц. д-р Ив. Джамбов: Благодаря за представения доклад. Той е сериозен опит
да се опишат постигнатите резултати, които са дело не само на Декана, но и на цялото
деканско ръководство. Давам думата на заместник-деканите.
Доц. д-р И. Петкова: Докладът беше стегнат и без да ни губи времето. Насочи
ни вниманието към важните неща. Атестациите на колегите доц. Димо Чешмеджиев,
д-р Радев и д-р Бистрашки бяха много сполучливи и успешни. Имахме един проблем

със ст. ас. Налбантян, но днес видях, че катедрата е обсъдила неговите документи.
Радвам се, че всичко е приключило положително. Радвам се, че Катедрата е проявила
внимание и колегиалност. Искам да благодаря на колегите, които участваха в
атестацията, и да пожелая здраве и успехи. Благодаря.
Доц. д-р Ив. Джамбов: Благодаря на доц. Петкова. Давам думата на доц. д-р
Красимира Кръстанова.
Доц. д-р Кр. Кръстанова: Ще бъда кратка. За двете неща, за които отговарям
мога да кажа, че вече имаме подписани 14 договора с Еразъм. Имаме широко поле за
изява, както за преподавателите, така и за студентите. Благодаря на доц. Петрусенко,
който работи много добросъвестно, на доц. Парушева, която е отскоро при нас, но има
два нови договора, които са и нови възможности.
Що се отнася до сайта на ФИФ, на български език нещата са на добро ниво.
Може да служи за информация. Но част от колегите не си дават сметка, че сайтът може
да е като реклама за дейността им. За пример давам ИКСИ, които направиха огромна
конференция, но не пратиха дори програмата, за да я качим в сайта. Трябва отново да
се дадат снимки и информация.
А на английски език почти нищо не е направено. Моля, дайте нужната
информация.
Благодаря за вниманието.
Доц. д-р Р. Пожарлиев: Напълно съм съгласен с доклада на доц. Шнитер.
Искам да подчертая нуждата от факултетна библиотека е голяма. Акредитациите на
специалностите зависи от това. Нека се намери помещение, дори и без човек, който да я
обслужва, ние ще се справим сами.
Доц. д-р В. Петрусенко: Мен лично най-вече ме интересува финансовият
въпрос. За нас финансовата криза се оказа оздравителна. Подкрепям доц. Пожарлиев за
предложението му за факултетна библиотека. А за проектите, апелирам колегите да са
по-активни. Сайтът, който се доразработва, трябва да продължи. Версията на английски
език ще е крачка напред.
Доц. д-р Ив. Джамбов: И аз искам да кажа няколко думи. Университетският
център за християнско изкуство и култура “Св. Ап. Ерм” проведе една национална
конференция с международно участие. Наистина имаше неудачи с провеждането и
огласяването. Но вече събрахме докладите и ще ги даваме за печат.
Що се отнася до факултетната библиотека, специалностите “Археология” и
“Теология” са нови. Библиотеката е проблем и за нас. Лично аз предоставих личната си
библиотека от археологическия дял. на Университетската библиотека на ПУ.
Гл. ас. Д. Деянов: Стават 20 години, откакто съществува ИКСИ. Имаме проекти. Ще
направим 3 - 4 конференции, но за съжаление някои от тях ще са в гр. София. Благодаря
за помощта и отново искам да кажа, че липсата на библиотека е проблем. ИКСИ е
донесъл немалко литература, една част от която отиде в Университетска библиотека,
другата част е в катедрата, но там няма кой да я обслужва. Присъединявам се към
колегите за спешното разкриване на библиотека.
Доц. д-р Ив. Джамбов: Ако няма други изказвания, нека да гласуваме отчета на
Деканското ръководство с направените други изказвания.
Проведе се явно гласуване.
От присъствали 50: за – 50; против – няма, въздържали се – няма.
РЕШЕНИЕ: ОС на ФИФ приема отчета на Деканското ръководство за
периода февруари 2010 – февруари 2011 г.

По втора точка от дневния ред:
Доц. д-р Ив. Джамбов: По втората точка – Избор на актуализиран състав на
Факултетния съвет, предлагам Комисия по предложенията в състав:
Председател: доц. д-р Красимира Кръстанова
Членове: доц. д-р Илка Петкова, доц. д-р Иван Чалъков
Проведе се явно гласуване.
От присъствали 50: за – 50; против – няма, въздържали се – няма.
Решение: ОС на ФИФ утвърждава комисия по предложенията.
Доц. д-р Кр. Кръстанова: Искам да уточня, че предложенията са обсъждани и
на този принцип са съставени.
(запозна присъстващите с предложенията и уточни начина на гласуване)
Доц. д-р З. Козлуджов: Искам да си дам отвод като член на ФС на ФИФ. Когато
се дава отвод, той не се гласува, обсъжда и т.н. Аз ще съм на ваше разположение, но
вече имате достатъчно хабилитиран състав и аз искам да се откажа от участие във ФС.
Доц. д-р Ив. Джамбов: Отвод не се гласува и не се коментира. Имате думата за
изказвания по представените предложения.
Доц. д-р М. Шнитер: Имам процедурно предложение – да се раздадат
списъците на присъстващите.
Предложението се гласува явно и прие единодушно.
Проф. дфн Инна Пелева напусна заседанието!!!!
Доц. д-р Ив. Джамбов: Подобно на доц. Козлуджов и доц. Шнитер се отказа от
участие в АС. Това е тяхно право.
Предлагам Комисия по избора в състав:
Председател: гл.ас. Донка Кескинова
Членове: гл.ас. д-р Валентин Аспарухов, гл.ас. д-р Мина Маринова.
Проведе се явно гласуване.
От присъствали 49: за – 49; против – няма, въздържали се – няма.
Решение: ОС на ФИФ утвърждава комисия по предложенията.
Гл. ас. Д. Кескинова предложи квесторите да минат по банките с урните, за да
няма скупчване на хора.
Гл.ас. д-р Т. Бистрашки запозна присъстващите с Декларация относно
развитието на академичния състав (прилага се към протокола). Има се предвид, че не
трябва историци да решават съдбата на етнолози, философи и социолози и обратно.
Доц. д-р Ив. Джамбов: Давам думата и на гл.ас. д-р С. Кацаров да ни съобщи за
поздравление, което е отправено към СИАК.
Гл.ас. д-р С. Кацаров запозна присъстващите с поздравителното писмо
(прилага се към протокола).
Доц. д-р Ив. Джамбов: Искам да ви помоля за кратък ФС след Общото
събрание.
Преминаваме в режим на гласуване. Моля всеки да отбележи своя избор.
Проведе се тайно гласуване.
Гл. ас. Д. Кескинова: Колеги, след проведеното тайно гласуване, от
присъстващите 49 са гласували 49 души. След обработка на гласовете, резултатите са
следните:

Всички предложени членове влизат в състава на Факултетния съвет, с
изключение на доц. д-р Запрян Козлуджов, който подаде отвод. Списъчният
състав на Факултетният съвет е от 30 души.
(списъкът на членовете на Факултетния съвет на ФИФ е приложен към
протокола)
По трета точка от дневния ред:
Доц. д-р Ив. Джамбов: По трета точка – Избор на номинирани членове на
Академичния съвет, предлагам да гласуваме.
Проведе се тайно гласуване.
Гл. ас. Д. Кескинова: Колеги, след проведеното тайно гласуване, от
присъстващите 49 са гласували 49 души. След преброяване на гласовете, резултатите са
следните:
За проф. дтн Димитър Станков Киров – 16 положителни гласа
За проф. дин Людмил Йорданов Спасов – 16 положителни гласа
За доц. дфн Албена Владимирова Хранова – 26 положителни гласа
За доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко – 29 положителни гласа
За доц. д-р Иван Христов Чалъков – 29 положителни гласа
За доц. д-р Красимира Христова Кръстанова – 37 положителни гласа
За представители на ФИФ в Академичния съвет на Пловдивския университет се
утвърждават четиримата, получили най-голям брой положителни гласове.
РЕШЕНИЕ: Членовете на Общото събрание на ФИФ утвърждават следните
номинации за представители в Академичния съвет на Пловдивския университет:
доц. дфн Албена Владимирова Хранова
доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко
доц. д-р Иван Христов Чалъков
доц. д-р Красимира Христова Кръстанова

По четвърта точка от дневния ред:
Доц. д-р Ив. Джамбов: По трета точка – Избор на нехабилитирани
преподаватели за членове на Общото събрание на ПУ, предлагам да гласуваме.
Проведе се тайно гласуване.
Гл. ас. Д. Кескинова: След проведеното тайно гласуване, от присъстващите 49
са гласували 49 души. След преброяване на гласовете, резултатите са следните:
За гл.ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов – 31 положителни гласа
За гл. ас. д-р Пламен Василев Славов – 20 положителни гласа
За гл.ас. д-р Стойка Петрова Пенкова – 23 положителни гласа
За гл. ас. Тодор Йорданов Радев – 18 положителни гласа
За гл.ас. д-р Мария Стоянова Петрова – 28 положителни гласа
За представители на ФИФ в Общото събрание на Пловдивския университет се
утвърждават тримата, получили най-голям брой положителни гласове.
РЕШЕНИЕ: Членовете на Общото събрание на ФИФ утвърждават следните
представители в Общото събрание на Пловдивския университет:

гл.ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов
гл.ас. д-р Стойка Петрова Пенкова
гл.ас. д-р Мария Стоянова Петрова

По пета точка от дневния ред:
Доц. д-р Ив. Джамбов: По трета точка – Избор на представител на ФИФ в
Контролния съвет на ПУ, предлагам да гласуваме.
Проведе се тайно гласуване.
Гл. ас. Д. Кескинова: След проведеното тайно гласуване, от присъстващите 49
са гласували 49 души. След преброяване на гласовете, резултатите са следните:
За доц. д-р Илка Любенова Петкова – 45 положителни гласа
РЕШЕНИЕ: ОС на ФИФ утвърждават доц. д-р Илка Любенова Петкова за
представител на ФИФ в Контролния съвет на Пловдивския университет.
По шеста точка от дневния ред:
По шеста точка от Дневния ред няма предложения.
Моля да гласуваме закриване на точка Разни.
Проведе се явно гласуване.
От присъствали 49: за – 49; против – няма, въздържали се – няма.
Благодаря на всички участници!
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

15.02.2011 г.

Председател на ОС на ФИФ:
(доц. д-р Иван Джамбов)
Протоколчици:
(ст.експ. Борислава Петкова)
(ст.експ.историк Валентина Стефанова)

Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ № 6
Днес, 14.02.2011 г., се проведе Общо събрание на Философско-историческия
факултет.
Списъчен състав – 65 (утвърден с Ректорска заповед № 33-351/03.02.2011 г.)
Присъстват – 50: проф. дтн Димитър Киров, проф. дфн Инна Пелева, проф.
дин Камен Гаренов, проф. дфн Любомир Христов, проф. дин Людмил Спасов, доц.
дфн Албена Хранова, доц. дфн Димитър Мирчев, доц. д-р Бойко Белегов, доц. д-р
Валентин Петрусенко, доц. д-р Веселина Петрова-Чомпалова, доц. д-р Добринка
Парушева, доц. д-р Запрян Козлуджов, доц. д-р Иван Джамбов, доц. д-р Иван
Чалъков, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Илка Петкова, доц. д-р Красимира
Кръстанова, доц. д-р Мария Шнитер, доц. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д-р Светлана
Събева, доц. д-р Стоян Чиликов, гл. ас. д-р Валентин Аспарухов, гл. ас. д-р Велин
Станев, гл. ас. д-р Георги Митрев, гл. ас. д-р Меглена Златкова, гл. ас. д-р Мина
Маринова, гл. ас. д-р Пламен Славов, гл. ас. д-р Румяна Комсалова, гл. ас. д-р
Симеон Кацаров, гл. ас. д-р Стойка Пенкова, гл. ас. д-р Стоян Антонов, гл. ас. д-р
Стоян Попов, гл. ас. д-р Тихомир Митев, гл. ас. д-р Тодор Бистрашки, гл. ас. д-р
Тодор Радев, гл. ас. Ваня Узунова, гл. ас. Деян Деянов, гл. ас. Донка Кескинова, гл.
ас. Тодор Петков, ст. ас. Вазкен Налбантян, ст. експ. Борислава Петкова, ст. експ.
историк Валентина Стефанова, орг. уч. дейност Ваня Лулева, администратор Боян
Костов, студент Ангелин Иванов (ІV Етнология), студент Георги Панчев (ІІІ
Теология), студент Гинка Маринова (ІІІ Археология), студент Мария Кръстанова
(І Социална антропология), студент Никола Чилев (І История), студент Росица
Любенова (ІV Социология)
Отсъстват – 11: проф. дсн Кольо Коев, проф. дфн Огнян Спарев, доц. д-р
Димо Чешмеджиев, доц. д-р Цветозар Томов, гл. ас. д-р Мирослава Радева, гл. ас.
д-р Светослав Славов, ас. д-р Мария Петрова, студент Велка Ушева (ІІІ История),
студент Нели Иванчева (ІV Философия), студент Калоян Димов (ІІІ История),
студент Теодора Демирева (ІІІ Философия)
Редуцирани – 4: доц. д-р Емил Григоров (в чужбина), гл. ас. д-р Нина
Николова (в болнични), гл. ас. д-р Сийка Ковачева (в чужбина), студент Петко
Делчев - ІІІ Социология (Еразъм програма)
Решение се взима с 26 гласа
Избор се прави с 26 гласа

ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

........
.......
Избор на номинираните членове на Академичния съвет;
.......
.......
.......

По трета точка от дневния ред:
Доц. д-р Ив. Джамбов: Нека проведем гласуването.
Проведе се тайно гласуване
.......................................................................................................................................................
Гл. ас. Д. Кескинова: Колеги, след проведеното тайно гласуване, от
присъстващите 50 са гласували 49 души. След обработка на гласовете, резултатите са
следните:
За проф. дтн Димитър Станков Киров – 16 положителни гласа
За проф. дин Людмил Йорданов Спасов – 16 положителни гласа
За доц. дфн Албена Владимирова Хранова – 26 положителни гласа
За доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко – 29 положителни гласа
За доц. д-р Иван Христов Чалъков – 29 положителни гласа
За доц. д-р Красимира Христова Кръстанова – 37 положителни гласа
За представители на ФИФ в Академичния съвет на Пловдивския университет се
утвърждават четиримата, получили най-голям брой положителни гласове.
РЕШЕНИЕ: Членовете на Общото събрание на ФИФ утвърждават следните
представители в Академичния съвет на Пловдивския университет:
доц. дфн Албена Владимирова Хранова
доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко
доц. д-р Иван Христов Чалъков
доц. д-р Красимира Христова Кръстанова

15.02.2011 г.

Председател на ОС на ФИФ:
(доц. д-р Иван Джамбов)
Протоколчици:
(ст.експ. Борислава Петкова)
(ст.експ.историк Валентина Стефанова)

Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ № 6
Днес, 14.02.2011 г., се проведе Общо събрание на Философско-историческия
факултет.
Списъчен състав – 65 (утвърден с Ректорска заповед № 33-351/03.02.2011 г.)
Присъстват – 50: проф. дтн Димитър Киров, проф. дфн Инна Пелева, проф.
дин Камен Гаренов, проф. дфн Любомир Христов, проф. дин Людмил Спасов, доц.
дфн Албена Хранова, доц. дфн Димитър Мирчев, доц. д-р Бойко Белегов, доц. д-р
Валентин Петрусенко, доц. д-р Веселина Петрова-Чомпалова, доц. д-р Добринка
Парушева, доц. д-р Запрян Козлуджов, доц. д-р Иван Джамбов, доц. д-р Иван
Чалъков, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Илка Петкова, доц. д-р Красимира
Кръстанова, доц. д-р Мария Шнитер, доц. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д-р Светлана
Събева, доц. д-р Стоян Чиликов, гл. ас. д-р Валентин Аспарухов, гл. ас. д-р Велин
Станев, гл. ас. д-р Георги Митрев, гл. ас. д-р Меглена Златкова, гл. ас. д-р Мина
Маринова, гл. ас. д-р Пламен Славов, гл. ас. д-р Румяна Комсалова, гл. ас. д-р
Симеон Кацаров, гл. ас. д-р Стойка Пенкова, гл. ас. д-р Стоян Антонов, гл. ас. д-р
Стоян Попов, гл. ас. д-р Тихомир Митев, гл. ас. д-р Тодор Бистрашки, гл. ас. д-р
Тодор Радев, гл. ас. Ваня Узунова, гл. ас. Деян Деянов, гл. ас. Донка Кескинова, гл.
ас. Тодор Петков, ст. ас. Вазкен Налбантян, ст. експ. Борислава Петкова, ст. експ.
историк Валентина Стефанова, орг. уч. дейност Ваня Лулева, администратор Боян
Костов, студент Ангелин Иванов (ІV Етнология), студент Георги Панчев (ІІІ
Теология), студент Гинка Маринова (ІІІ Археология), студент Мария Кръстанова
(І Социална антропология), студент Никола Чилев (І История), студент Росица
Любенова (ІV Социология)
Отсъстват – 11: проф. дсн Кольо Коев, проф. дфн Огнян Спарев, доц. д-р
Димо Чешмеджиев, доц. д-р Цветозар Томов, гл. ас. д-р Мирослава Радева, гл. ас.
д-р Светослав Славов, ас. д-р Мария Петрова, студент Велка Ушева (ІІІ История),
студент Нели Иванчева (ІV Философия), студент Калоян Димов (ІІІ История),
студент Теодора Демирева (ІІІ Философия)
Редуцирани – 4: доц. д-р Емил Григоров (в чужбина), гл. ас. д-р Нина
Николова (в болнични), гл. ас. д-р Сийка Ковачева (в чужбина), студент Петко
Делчев - ІІІ Социология (Еразъм програма)
Решение се взима с 26 гласа
Избор се прави с 26 гласа

ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.

......
......
......
Избор на нехабилитирани преподаватели за членове на Общото събрание
на ПУ;
5. ......
6. ......

По четвърта точка от дневния ред:
Доц. д-р Ив. Джамбов: Нека проведем гласуването.
Проведе се тайно гласуване
.......................................................................................................................................................
Гл. ас. Д. Кескинова: Колеги, след проведеното тайно гласуване, от
присъстващите 49 са гласували 49 души. След обработка на гласовете, резултатите са
следните:
За гл.ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов – 31 положителни гласа
За гл. ас. д-р Пламен Василев Славов – 20 положителни гласа
За гл.ас. д-р Стойка Петрова Пенкова – 23 положителни гласа
За гл. ас. Тодор Йорданов Радев – 18 положителни гласа
За гл.ас. д-р Мария Стоянова Петрова – 28 положителни гласа
За представители на ФИФ в Общото събрание на Пловдивския университет се
утвърждават тримата, получили най-голям брой положителни гласове.
РЕШЕНИЕ: Членовете на Общото събрание на ФИФ утвърждават следните
представители в Общото събрание на Пловдивския университет:
гл.ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов
гл.ас. д-р Стойка Петрова Пенкова
гл.ас. д-р Мария Стоянова Петрова

15.02.2011 г.

Председател на ОС на ФИФ:
(доц. д-р Иван Джамбов)
Протоколчици:
(ст.експ. Борислава Петкова)
(ст.експ.историк Валентина Стефанова)

Препис – извлечение!

ПРОТОКОЛ № 6
Днес, 14.02.2011 г., се проведе Общо събрание на Философско-историческия
факултет.
Списъчен състав – 65 (утвърден с Ректорска заповед № 33-351/03.02.2011 г.)
Присъстват – 50: проф. дтн Димитър Киров, проф. дфн Инна Пелева, проф.
дин Камен Гаренов, проф. дфн Любомир Христов, проф. дин Людмил Спасов, доц.
дфн Албена Хранова, доц. дфн Димитър Мирчев, доц. д-р Бойко Белегов, доц. д-р
Валентин Петрусенко, доц. д-р Веселина Петрова-Чомпалова, доц. д-р Добринка
Парушева, доц. д-р Запрян Козлуджов, доц. д-р Иван Джамбов, доц. д-р Иван
Чалъков, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Илка Петкова, доц. д-р Красимира
Кръстанова, доц. д-р Мария Шнитер, доц. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д-р Светлана
Събева, доц. д-р Стоян Чиликов, гл. ас. д-р Валентин Аспарухов, гл. ас. д-р Велин
Станев, гл. ас. д-р Георги Митрев, гл. ас. д-р Меглена Златкова, гл. ас. д-р Мина
Маринова, гл. ас. д-р Пламен Славов, гл. ас. д-р Румяна Комсалова, гл. ас. д-р
Симеон Кацаров, гл. ас. д-р Стойка Пенкова, гл. ас. д-р Стоян Антонов, гл. ас. д-р
Стоян Попов, гл. ас. д-р Тихомир Митев, гл. ас. д-р Тодор Бистрашки, гл. ас. д-р
Тодор Радев, гл. ас. Ваня Узунова, гл. ас. Деян Деянов, гл. ас. Донка Кескинова, гл.
ас. Тодор Петков, ст. ас. Вазкен Налбантян, ст. експ. Борислава Петкова, ст. експ.
историк Валентина Стефанова, орг. уч. дейност Ваня Лулева, администратор Боян
Костов, студент Ангелин Иванов (ІV Етнология), студент Георги Панчев (ІІІ
Теология), студент Гинка Маринова (ІІІ Археология), студент Мария Кръстанова
(І Социална антропология), студент Никола Чилев (І История), студент Росица
Любенова (ІV Социология)
Отсъстват – 11: проф. дсн Кольо Коев, проф. дфн Огнян Спарев, доц. д-р
Димо Чешмеджиев, доц. д-р Цветозар Томов, гл. ас. д-р Мирослава Радева, гл. ас.
д-р Светослав Славов, ас. д-р Мария Петрова, студент Велка Ушева (ІІІ История),
студент Нели Иванчева (ІV Философия), студент Калоян Димов (ІІІ История),
студент Теодора Демирева (ІІІ Философия)
Редуцирани – 4: доц. д-р Емил Григоров (в чужбина), гл. ас. д-р Нина
Николова (в болнични), гл. ас. д-р Сийка Ковачева (в чужбина), студент Петко
Делчев - ІІІ Социология (Еразъм програма)
Решение се взима с 26 гласа
Избор се прави с 26 гласа

ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

......
......
......
......
Избор на представител на ФИФ в Контролния съвет на ПУ;
......

По пета точка от дневния ред:
Доц. д-р Ив. Джамбов: По трета точка – Избор на представител на ФИФ в
Контролния съвет на ПУ, предлагам да гласуваме.
Проведе се тайно гласуване.
Гл. ас. Д. Кескинова: След проведеното тайно гласуване, от присъстващите 49
са гласували 49 души. След преброяване на гласовете, резултатите са следните:
За доц. д-р Илка Любенова Петкова – 45 положителни гласа
РЕШЕНИЕ: ОС на ФИФ утвърждават доц. д-р Илка Любенова Петкова за
представител на ФИФ в Контролния съвет на Пловдивския университет.

15.02.2011 г.

Председател на ОС на ФИФ:
(доц. д-р Иван Джамбов)
Протоколчици:
(ст.експ. Борислава Петкова)
(ст.експ.историк Валентина Стефанова)

