Дневен ред за провеждане на общо събрание (отчетно) на
Философско-историческия факултет на 18.03.2019
Списък: професор д-р Запрян Козлуджов-ректор на ПУ, професор д.ф.н.Албена
Хранова, професор д.и.н. Камен Гаренов, професор дсн Кольо Коев, професор днк Мария
Шнитер, професор д-р Иван Чалъков, професор д-р Райчо Пожарлиев, доцент д.и.н.
Димо Чешмеджиев, доцент д-р Антоанета Дончева, доцент д-р Бойко Белегов, доцент др Георги Митрев, доцент д-р Дарин Тенев, доцент д-р Димитър Димитров, доцент д-р
Добринка Парушева, доцент д-р Елена Арнаудова, доцент д-р Елица Димитрова, , доцент
д-р Красимира Кръстанова, доцент д-р Меглена Златкова, доцент д-р Мирослава Радева,
доцент д-р Олга Симова, доцент д-р Пламен Славов, доцент д-р Румяна Комсалова,
доцент д-р Русалена Пенджекова-Христева, 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 Тихомир Митев, доцент д-р Тодор Радев, доцент д-р Тодор Христов,
гл. ас. д-р Адриана Любенова, гл.ас. д-р Божидар Драганов, гл. ас. д-р Борислава Петкова,
гл. ас. д-р Валентин Аспарухов, гл.ас. д-р Евелина Иванова – Варджийска, гл. ас. д-р
Елица Стоилова, гл. ас. д-р Ивелина Николова, гл. ас. д-р Мария Петрова, гл. ас. д-р Мина
Маринова, гл. ас.д-р Нина Николова, гл.ас. д-р Станислав Боянов, гл. ас. д-р Стоян
Антонов, ас. д-р Ева Ковачева, ас. д-р Мартина Минева, ас. д-р Пламен Нанов, ас. Милена
Ташева, историк Валентина Атанасова, секретар Гергана Димитрова, секретар Кремена
Цанкова, докторант Етнология Мария Кръстанова, докторант Социология Десислав
Георгиев, докторант Социология Пламен Стоилов, студент Археология 2 курс Виктория
Видевска, студент Археология 2 курс Татяна Чалъкова, студент История 3 курс Камен
Христосков, студент История 2 курс Валентин Видолов, студент Социология и науки за
човека 2 курс Николай Иванов, студент Социология на правото икономиката и
иновациите 2 курс Маргарита Кошева, студент Философия 2 курс Иван Станев, студент
Философия 3 курс Елиан Райков.
Списък 72!
Регистрирани 61!
Отсъстващи: 8 професор д-р Иво Христов (неплатен отпуск), доцент д-р
Валентин Петрусенко, гл. ас. д-р Деян Деянов (неплатен отпуск), гл. ас. д-р Донка
Кескинова (платен отпуск), гл. ас. д-р Маргаритка Загарова, гл. ас. д-р Светослав
Славов, ас. Тодор Петков, докторант науки за културата Невена Табакова
Редуцирани: 3 доцент д-р Ина Димитрова (в болничен), доцент д-р Светлана
Събева (в болничен), секретар на ФИФ Десислава Димитрова (в майчинство)
Председателят на ОС проф. дин Камен Гаренов приветсва присъстващите. Обяви, че
процедурата по обявавнето на ОС на ФИФ е спазена. Има издадена Заповед във връзка с
чл.41, ал. 2 от Правилника за управление на дейността на ПУ 10 дни по рано (Заповед Р
33-1126/06.03.2019);

Председателят направи предложение за избор на Комисия по кворума, като предложи
проф. д-р Иван Чалъков и доц. д-р Георги Митрев.
След направената проверка по списъка за регистрация от тях доц. д-р Георги Митрев
съобщи, че ОС е лигитимно. От списък 72 са необходими 48 присъстващи, а към момента
има трима редуцирани, т.е. от 69 са необходими 42, а са регистрирани и присъстват 55
(влиза проф. Иван Чалъков).
Проф. дин Камен Гаренов направи предложение за протоколчик Кремена Цанкова и
резервен протоколчик Валентина Атанасова. Предложението беше подложено на явно
гласуване и единодушно прието.
Беше проведено обсъждане и явно гласуване.
Гласували 55, за-55, против-0, въздържали се-0!
Предложението се приема!
Проф. дин Камен Гаренов предупреди, че ОС на ФИФ ще приключи след изчерпване на
дневния ред, както и че след първите две точки от обявения в поканата дневен ред за
представяне на доклада на деканското ръководство за периода февруари 2018-февруари
2019, обсъждането и гласуването на същия ще бъдат в зала Компас, следва кратка
почивка с кафе-пауза и процедурните въпроси и гласувания ще бъдат в 16 аудитория на
Костаки Пеев 21, ет. 1.
Към ОС на ФИФ се присъединиха доц. Антоанета Дончева, доц. Мирослава Радева, доц.
д-р Тихомир Митев, доц. Тодор Христов, гл.ас. д-р Нина Николова, студент Иван Станев.
Присъстващи 61!
Председателстващият ОС проф. дин Камен Гаренов предложи следния дневн ред:
1. Отчет на Деканското ръководство за периода февруари 2018 г. - февруари 2019 г.;
2. Дискусия и приемане на отчета;
3. Процедурни въпроси, включващи:
Номинации на представители на ФИФ в АС на ПУ – 4-ма;
Номинация на представител за Контролен съвет на ПУ-1 един;
Избор на нехабилитиран представител за ОС на ПУ – 1 един;
Избор на студент и докторант във ФС на ФИФ по предложение на
Факултетния студентски съвет;
Избор на хабилитирано лице във ФС на ФИФна мястото на проф. дтн Апостол
Делипапазов, който е назначен на допълнителен ТД, чл. 111;

Беше проведено обсъждане и явно гласуване.
Гласували 61, за-61, против-0, въздържали се-0!
Предложеният дневен ред се приема!

Председателстващият ОС проф. Гаренов предложи за спокойното и организирано
протичане на събранието да бъдат гласувани от присъстващите Комисия по
предложенията и Комисията по избор (преборояване)
Бяха направени предложения за състава на Комисиите.
Беше проведено обсъждане и явно гласуване.
Гласували 61, за-61, против-0, въздържали се-0!
Комисия по предложенията:
Председател: проф. днк Мария Шнитер
Членове:
доц. д-р Русалена Пенджекова-Христева,
гл. ас. д-р Валентин Аспарухов
Комисията по избор (преборояване)
Председател: доц. д-р Добринка Парушева
Членове:
доц. д-р Елена Арнаудова
доц. д-р Елица Димитрова
По т. 1 от дневния ред
Проф. дин Камен Гаренов даде думата на декана на ФИФ доц. д-р Красимира
Кръстанова да представи в резюме отчетния доклад, чийто пълен вариант е качен на
сайта на факултета и изпратен по електронната поща до всички членове на ОС на ФИФ.
Доц. д-р Красимира Кръстанова направи презентация на отчета на Деканското
ръководство за периода февруари 2018 г. - февруари 2019 г.
(приложен отчет)
Доц. д-р Кр. Кръстанова: Колеги, докладът беше предварително изпратен, за да се
запознаете с него. Моля, ако имате предложения и коментари, не се притеснявайте да ги
отправите
Философско-историческият факултет обучава студенти в 5 направления: 2.2. История и
археология, 2.3. Философия, 2.4. Религия и теология, 3.1. Социология, антропология и
науки за културата и са подготвени три бакалавърски програми в направление 1.3.
Педагогика на обучението по…
Данните от последните три години се разглеждат в сравнение с учебната 2014-2015,
когато приемът на студенти е бил достатъчно висок (220 души). След това се наблюдава
спад от почти 50% с прием от 126 души през 2016-2017 г. Тогава геометричната
прогресия за специалности от направление 2.2. История и археология, 2.3. Философия и
2.4. Религия и теология, при които приемът се стабилизира и даже се увеличава в
направление История и археология спрямо предходната година. За направление 3.1.

Социология, антропология, науки за културата отрицателната геометрична прогресия
продължи да се прилага, а заложената продължаваща отрицателна геометрична
прогресия ще унищожи социалните науки. За следващата 2019-2020 г. спадът беше
прекратен. Независимо от това, обаче, броят на приетите студенти в специалностите от
направленията във Факултета вече е драстично намален, за 2017-2018 са приети общо
118 души, а за 2018-2019 - 117. Макар 2018-2019 г. да има увеличение на броя на
приетите студенти, то числото все още не може да достигне до броя на обучаваните
студенти през 2016-2017 г. Факултетът продължава да бъде подпомаган от Фонда за
финансови несъответствия на университета.
Още в началото на 2017 предприехме мерки за създаване на нови специалности, в
направления, които влизат в листата на „приоритетните“ и нямат ограничения за прием
на студенти. Това бяха специалностите „История и чужд език“ (Катедра История и
археология), „Гражданско образование и чужд език“ (Катедра Социология и науки за
човека), а следващата 2018 г. се създаде специалността „География, технология и
предприемачество“ (Катедра Приложна и институционална социология) – всички те в
направление 1.3. Педагогика на обучението по...
Факултетът осигурява обучение по 4 докторски програми в направление 3.1. Създадено
е докторантско училище, което се грижи за обучението на приетите докторанти в
направлението. Негови директори са проф. Иван Чалъков, доц. Добринка Парушева, доц.
Тодор Христов. За докторските програми предстои процедура по САНК.
През посочения период отчетохме съответно 4 и 5 защитили докторанти (защитили:
Катедра Социология СНЧ: д-р Атанаска Маджарова, д-р Димитър Панчев; Катедра
Социология ПИС: д-р Пламен Нанов, д-р Ерхан Ахмедов; Катедра Етнология: 2018
Светослава Манчева, Свобода Стоева; 2019 Петко Георгиев, Гергана Цонева, Зорница
Пранджева), останалите – са отчислени с право на защита, 1 – без право на защита.
Продължават обсъжданията на дисертационни текстове в катедрите.
Научноизследователската и проектната работа са едни от важните дейности на
академичната общност и съдействат както за развитие на научната проблематика, така и
за качествено образование, обвързано със съвременните постижения. Данните сочат
висока степен на публикационна дейност. През 2018 г. УС на НПД изиска отчет от
преподавателите по предварително обявени критерии. При обработването на подадените
данни стана ясно, че своите резултати са отчели 43 преподаватели, а 14 души не са
предали отчетите си. Критериите, по които трябваше да се проведе класирането, не бяха
достатъчно еднозначни, а това, което направи впечатление на комисията, е че не беше
дадена достатъчна тежест на научните публикации (монографии, студии, статии). Друга
особеност при резултатите е, че не се отдава достатъчно значение на публикуването в
реферирани и индексирани издания – резултати, които пряко влияят върху формулата,
по която МОН изчислява броя на студентите, които ще бъдат обучавани в съответните
направления. Всичко това идва да покаже, че трябва да се предприемат мерки и стимули
за публикации с повисоко качество.
Във ФИФ са регистрирани 6 изследователски центрове. От тях, както и през изминалата
година, само три са направили годишен отчет за извършената дейност. През изминалия
период Институтът за критически и социални изследвания развиваше активно своята

изследователска, образователна, организационна и публикационна дейност. Както и в
предишните години, на първо място стоят изследванията по (1) социоанализа и (2)
философска логика, придружени от регулярни семинарни обсъждания и други форми на
критически диалог, като е интензифициран и диалогът им с проблематиката на
биополитиката и несигурността, развивана от едноименната секция.
В рамките на Научния център за история и археология на войната, от членовете на
Центъра бяха разработени, публикувани и/или подготвени за печат 10 научни работи,
свързани с изследователската тематика на НЦИАВ. През изтеклата година е спечелен
конкурс за научно-изследователски проекти, финансиран от Фонд Научни изследвания
към МОН.
През изминалата година Центърът за антропологични и етносоциологически
изследвания към ПУ „Паисий Хилендарски“ спомогна за успешното осъществяване на
проекта „Сензорна етнография на града“ – проект за млади учени и докторанти. Освен
това ЦАЕСИ е академичната среда, чрез която ПУ „Паисий Хилендарски“ осъществява
работата по проекта „Кварталите на Пловдив ЗАЕДНО – виртуално портфолио“, който е
от артистичната програма на Европейска столица на културата Пловдив 2019, с
ръководител доц. д-р Меглена Златкова (2018-2019) Работата на изследователските
центрове дава възможност да се фокусират научните проблематики и едновременно с
това академичният състав да се включи в различни изследователски мрежи. За съжаление
не всички центрове са активни, което говори за формално отношение към споделени
научни полета. Може би е добре да се помисли за стутата н адругите центрове, които за
поредна година не отчитат дейност.
ФИФ е един от факултетите с най-много подписани международни договори с
чуждестранни изследователски звена. При подновяването на съществуващите
двустранни договори за следващия програмен период 2014-2021 г. се преподписаха 32
договора, а през 2018-2019 г. се подготви подписването на нови 2 (с университетите в
Клагенрфурт – Австрия и Мюнстер – Германия. Международната дейност на ФИФ дава
възможност за обмяна на опит, за съвместна изследователска работа, както и
разработване на съвместни образователни програми. Еразъм координатор на факултета
е доц. д-р Меглена Златкова. Данните говорят ясно за поддържане на добри двустранни
връзки за сътрудничество и обмен с ПУ и ФИФ и запазване на равнището на мобилност
на българските преподаватели в чужди университети.
Академичният състав на ФИФ към момента включва 59 щатни преподаватели на ОТД
или 55 щата. Съотношението на преподавателския състав по академични степени и
длъжности е следното: 10 професори, 27 доценти, 18 главни асистенти, 5 асистенти. 1 от
всички тях гост-професор, 8 – притежават научната степен „доктор на науките“, 49 –
образователната и научна степен „доктор“, само 2 от преподавателите във ФИФ са без
образователната и научната степен доктор, но са зачислени и техните процедури по
защита предстоят.
През 2018 г. са повишени в длъжност главен асистент 2 души и са се хабилитирали 2
души, има и 1 новоназначен професор, доктор на науките. Организацията на

образователния процес се извършва основно в шестте катедри, които отговарят за 12
бакалавърски и 19 Магистърски специалности. Те разгръщат различни дейности през
годината, чийто фокус е повишаване на качеството на образователния продукт като
организация, съдържание и връзка с пазара на труда.
Доц. Кръстанова отбеляза като проблем комуникацията с председателя на Студентски
съвет, тъй като очакванията са били за по-добра комуникация, която не се е осъществила.
По този начин би могло да се обърне повече внимание на проблемите, пред които се
сблъскат студентите.
Друг проблем, на който деканът обърна внимание, е да се търсят повече възможности за
публикуването на статии и други в индексирани и реферирани списания, носещи повече
точки за преподавателите.
Желанието на доц. Кръстанова е студентите да се канят и за други събития, за да бъдат
наистина част от едно цяло, както смята тя.
Относно представената информация по бюджета и разходите на ФИФ , доц. Кръстанова
каза, че данните позволяват да се направят следните изводи: Заради редуцирания прием,
приходите на факултета са намалели почти двойно спрямо 2014 г. и по-малко от 1% в
сравнение с миналата година - за 2018 г. общата сума е само с 3478 лв. по-малко от тази
през 2017 г. Новоприетите студенти в специалностите на ФИФ в направление Педагогика
на обучението по… не могат да покрият големия недостиг. От една страна, субсидията
за тези студенти е с коефициент 1, а, от друга – по-голямата част от тях са в 1-ви курс и
няма натрупване от последователните години на обучение. По-осезаеми резултати могат
да бъдат постигнати след 2-3 години и със завъртането на пълния цикъл на обучение.
Разходите са намалени до минимум. Хонорарите са намалели почти 2 пъти в сравнение
с тези за 2014 и около 1,4 пъти в сравнение с 2017. Към посочения разход се отчитат и
хонорарите на базовите учители, които нарастват поради промени в нормативната база
и поставените изисквания от МОН за подготовка на педагогически кадри.
Сравнителните данни показват добре, че след разходите за издръжка на щатния състав
се появява големият минус. Разбира се, засега политиката на ръководството на
университета е насочена към „омекотяване на удара“ чрез Фонда за финансови
несъответствия, за което благодарим на Ректора и на Бюджетната комисия на
Пловдивския университет. Дали това ще продължи и през следващите години след
избора на новия ректор?
Очерта няколко посоки за действие:
•
•

•

Да се поддържа качествено обучение със задълбочаване на връзките с пазара
на труда, но и във взаимодействие с европейски университети.
Да се обмисля добре разкриването на нови бакалавърски програми, така че те
да бъдат привлекателни за студентите и да са в приоритетни направления.
Може би не е зле да се помисли за програми на английски/чужд език и/или
създаване на програми, при които могат да се получат двойни дипломи.
Да се повишават коефициентите от научна работа чрез публикации в
реферирани и индексирани списания.

•

Да се опитваме да влияем на обществените нагласи, държавната политика и
ръководството на университета, свързани с действителната и символната
стойност на социалните и хуманитарните науки.

•

И разбира се, да запазим добри колегиални отношения в работата си заедно.

Благодари на всички катедри, на всеки един член на Философско-историческия факултет
за отговорността, достойнството и идеализма, с които вършат своята работа!
Доц. Кръстанова благодари на присъстващите от името на Деканското ръководство!
Председателят на ОбС предложи да се премине към дискусия и приемане на отчета.
Проф. Гаренов даде думата за изказвания.
Проф. д-р З. Козлуджов: Получих отчета навреме, за да се запозная с него. Смятам, че
е направен много добре като анализ, като обективна картина на факултета в този момент.
Факултетът е изправен пред структурен и системен проблем – финансовия. Има рязка
диспропорция между обучаемите студенти и щатния състав. Особено голям е
дисбалансът в направление 3.1. Има доста още какво да се желае, тъй като тенденцията
не е добра.
Какво би могло да се промени?
1) Оптимизация на преподавателския състав;
2) Влияние върху рейтинговата система – повече публикации в реферирани и
индексирани списания в България и в чужбина;
3) Влияние върху оценките от акредитациите.
Няма как да влияем върху пазара на труда, реализацията на студентите, заплатите.
Аз също ще благодаря на доц. Пенкова и на доц. Кацаров за всеотдайната им работа.
За да не се промени досегашното статукво, като ректор трябва да бъде подкрепена
кандидатурата на проф. Младенов.
Проф. дфн А.Хранова: Нали знаете, че опасението на всеки хуманитарист би било точно
това – ректор да бъде избран преподавател на точните науки. Вие как ще ни убедите?
Проф. д-р Ив.Чалъков: Според мен рейтинговата система трябва да се промени.
Доц. д-р С. Кацаров: Благодаря на колегите, с които работихме по доклада. Всичко е
написано в него. Ще помоля всеки, който е ангажиран с участие в дадена комисия, да го
прави с желание и отговорност.
Доц. д-р Ст. Пенкова: Докладът го правихме заедно и аз ще се присъединя към думите
на доц. Кацаров. Благодаря и на всички, с които работихме по информацията за
Институционалната акредитация.
Председателят на ОС на ФИФ подложи на гласуване представения отчет на
деканското ръководство.
Отчетът беше гласуван явно и приет единодушно.
Гласували 61, за-61, против-0, въздържали се-0!
Беше направено преместване от зала Компас в 16 аудитория на Костаки Пеев.

По т. 3 от дневния ред
Доц. д-р Георги Митрев обяви присъстващите в залата 59!
Проф. дин Камен Гаренов дада думата на проф. днк Мария Шнитер, председател на
комисията по предложенията да съобщи за постъпилите до момента такива по
съответните процедури.
Проф. дин Камен Гаренов даде думата на проф. днк Мария Шнитер, председател на
комисията по предложенията. Тя предложи всички номинации и избори да се
гласуват с таен вот, като само избор на представители в ОС на ПУ от квотат на
нехабилитарния състав на ФИФ, както и за членове на ФС ще са необходими 50+1.
Проф. днк М. Шнитер: Колеги правим номинация, а не избор, за представител на АС
на ПУ. А Общото събрание на ПУ ще избере представител за АС. Само като информация
да ви кажа, че Деканът ни не се кандидатира, тъй като влиза в АС по право.
Доц. д-р Олга Симова си направи отвод, тъй като според нея останалите кандидати
са достатъчно и ще се избират 4-ма.
………………..
Проф. днк Мария Шнитер: Номинация за представител в Контролния съвет на ПУ. Има
пет предложения, трябва да изберем един. Тук отново става въпрос за номинация, а не за
избор.
………………
Проф. днк Мария Шнитер: Избор за представител от нехабилитирания състав на ФИФ
за участие в ОС на ПУ. Тук ще гласуваме с 50+1
Проф. днк Мария Шнитер: Колеги има няколко гласувания, които днес трябва да
проведем. Първо, от състава на ФС на ФИФ излиза доц. Делипапазов, тъй като е назначен
по член 111. На негово място трябва да изберем друг. Катедрата по теология няма
достатъчно хабилитирани преподаватели, които да заемат мястото. Има ли други
предложения.
Доц. д-р Г. Митрев: Аз предлагам доц. д-р Стоян Йорданов Попов, тъй като няма
археолог в състава на ФС на ФИФ.
Други предложения не постъпиха.
-------------------Проф. днк Мария Шнитер: Последният избор е за представители от страна на
студентите и докторантите. Предложенията са направени от Студентски съвет.
Доц. д-р Добринка Парушева запозна присъстващите с правилата за гласуване.
Проф. днк Мария Шнитер съобщи, че постъпилите предложения по катедри за
номинации на представители на ФИФ в Академичния съвет на ПУ „Паисий
Хилендарски“ са: доц. д-р Димитър Веселинов Димитров (катедра История и
археология), доц. д-р Меглена Иванова Златкова (катедра Етнология), проф. д-р Иван
Христов Чалъков (катедра Приложна и институционална социология), доц. д-р Стойка
Петрова Пенкова (катедра Социология и науки за човека) доц. д-р Олга Милентиева
Симова (катедра Философия).

Доц. д-р Олга Симова си направи отвод непосредствено преди гласуването.
Беше проведен таен избор.
След преброяването на бюлетините от тайния вот за номинации на хабилитирани
представители на ФИФ за избор в АС на ПУ, Комисия в състав: Председател: доц. д-р
Добринка Драгиева Парушева и членове: доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова и доц. др Елица Куздова Димитрова, обявиха следните резултати:
Гласували: 59
Открити бюлетини в урната: 59
Валидни: 59 /Невалидни – бюлетини
Гласове поименно
№

Име, презиме, фамилия

катедра

Академична
длъжност

вот
ДА

НЕ

1. Димитър Веселинов
Димитров

История и археология

Доцент, доктор

58

1

2.

Етнология

Доцент, доктор

57

2

3. Иван Христов Чалъков

Приложна и
институционална
социология

Професор, доктор

56

3

4.

Философия

Доцент, доктор

0

0

Социология и науки за
човека

Доцент, доктор

57

2

Меглена Иванова Златкова

Олга Милентиева Симова

5. Стойка Петрова Пенкова

Решение: ОС на Философско-историческия факултет номинира за представители
на ФИФ в АС на ПУ доц. д-р Димитър Веселинов Димитров, доц. д-р Меглена
Иванова Златкова, доц. д-р Стойка Петрова Пенкова и проф. д-р Иван Христов
Чалъков.

Проф. днк Мария Шнитер съобщи, че постъпилите предложения по катедри за
номинация на представител на ФИФ в Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“
са: доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко (катедра История и археология), доц. д-р
Добринка Драгиева Парушева (катедра Етнология), доц. д-р Сийка Костадинова
Ковачева (катедра Приложна и институционална социология), доц. д-р Ина Димитрова
Димитрова (катедра Философия) и доц. д-р Тодор Христов Дечев(катедра Социология и
науки за човека)
Беше проведен таен избор.
След преброяването на бюлетините от тайния вот за номинация на хабилитиран
представител на ФИФ за избор в Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“,
Комисия в състав: Председател: доц. д-р Добринка Драгиева Парушева и членове: доц.
д-р Елена Георгиева Арнаудова и доц. д-р Елица Куздова Димитрова, обявиха следните
резултати:
Гласували: 58
Открити бюлетини в урната: 58

Валидни: 58 /Невалидни – бюлетини
Гласове поименно
№

Валентин Павлов
Петрусенко
Добринка Драгиева
2.
Парушева
3. Ина Димитрова Димитрова
Сийка Костадинова
4. Ковачева
1.

5.

Тодор Христов Дечев

вот

Академична
длъжност

ДА

История и археология

Доцент, доктор

13

Етнология

Доцент, доктор

21

Философия
Приложна и
институционална
социология
Социология и науки за
човека

Доцент, доктор

4

Доцент, доктор

14

Доцент, доктор

6

Име, презиме, фамилия

катедра

Решение: ОС на Философско-историческия факултет номинира за представител на
ФИФ в Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“ доц. д-р Добринка
Драгиева Парушева.

Проф. днк Мария Шнитер съобщи, че постъпилите предложения по катедри са от квотата
на нехабилитираните преподаватели във ФС на ФИФ за участие в Общото събрание на
ПУ: гл.ас. д-р Адриана Христославова Любенова (катедра Теология) гл.ас. д-р Мартина
Стоилова Минева – Николова (катедра Философия), гл.ас. д-р Нина Василева Николова
(катедра Социология и науки за човека), ас. д-р Пламен Йорданов Нанов (катедра
Приложна и институционална социология, гл.ас. д-р Станислав Николов Боянов
(катедра История и археология), гл.ас. д-р Стоян Христов Антонов (катедра Етнология).
След преброяването на бюлетините от тайния вот за избор на представител от квотата на
нехабилитирания състав на ФИФ за участие в ОС на ПУ „Паисий Хилендарски“,
Комисия в състав: Председател: доц. д-р Добринка Драгиева Парушева и членове: доц.
д-р Елена Георгиева Арнаудова и доц. д-р Елица Куздова Димитрова, обявиха следните
резултати:
Гласували: 59
Открити бюлетини в урната: 59
Валидни: 58 /Невалидни –1 бюлетина
Гласове поименно
№

Име, презиме, фамилия

катедра

Научно
звание/ст
епен

1.

Адриана Христославова Любенова

Теология

Гл.ас., д-р

2.

Мартина Стоилова Минева-Николова

Философия

Ас., д-р

ВОТ
ДА
4
14

Социология и науки за човека

Гл.ас., д-р

6

Приложна и институционална
социология

Ас., д-р

9

Станислав Николов Боянов

История и археология

Гл.ас., д-р

15

Стоян Христов Антонов

Етнология

Гл.ас., д-р

10

3.

Нина Василева Николова

4.

Пламен Йорданов Нанов

5.
6.

Никой от кандидатите не е събрал необходимите 50%+1 гласа за избор.
При проведения балотаж участват първите двама, събрали най-много гласове, а именно
гл.ас. д-р Станислав Николов Боянов и гл.ас. д-р Мартина Стоилова Минева – Николова.
Проф. днк Мария Шнитер съобщи, че постъпилите предложения от Студентския
факултетен съвет за представители от квотата на студентите и докторантите във ФС на
ФИФса: Камен Антонов Христосков, редовен студент специалност История и Пламен
Димитров Стоилов, редовен докторант в докторска програма Социология.
След преброяването на бюлетините от тайния вот за избор на представители от квотата
на студентите и докторантите във ФС на ФИФ, Комисия в състав: Председател: доц. др Добринка Драгиева Парушева и членове: доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова и доц.
д-р Елица Куздова Димитрова, обявиха следните резултати:
Гласували: 59
Открити бюлетини в урната: 59
Валидни: 59 /Невалидни – бюлетини

Гласове поименно
ВОТ
№

Име, презиме, фамилия

1. Камен Антонов Христосков
2. Пламен Димитров Стоилов

специалност

История
Социология

Студент/докторант

студент
докторант

ДА

НЕ

59
56

1

Въздърж.

Решение: ОС на Философско-историческия факултет избра за представители от
квотата на студентите и докторантите във ФС на ФИФ: студент Камен Антонов
Христосков и докторант Пламен Димитров Стоилов.
Проф. днк Мария Шнитер съобщи, че трябва да бъде направен таен избор на
представител от квотата на хабилитираните преподаватели във ФС на ФИФ. Промяната
в състава се налага във връзка с Правилника на ПУ „Паисий Хилендарски“ и договорът,
на който е назначен проф. дтн Апостол Делипапазов (допълнителен по чл. 111 от КТ).
Постъпи едно предложение при обсъжданията на ОС на ФИФ, от доц. д-р Георги
Митрев, ръководител на катедра История и археология, с мотива, че предложеният
доц. д-р Стоян Йорданов Попов е доцент по археология и тази специалност трябва да
има представителство във ФС.

2

След преброяването на бюлетините от тайния вот за избор на представител от квотата
на хабилитирания състав на ОТД във ФС на ФИФ, Комисия в състав: Председател: доц.
д-р Добринка Драгиева Парушева и членове: доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова и
доц. д-р Елица Куздова Димитрова, обявиха следните резултати:
Гласували: 58
Открити бюлетини в урната: 58
Валидни: 58 /Невалидни – бюлетини

Гласове поименно
№
1.

Име, презиме,
фамилия

катедра

Стоян Йорданов Попов История и
археология

ВОТ

Академична
длъжност

ДА

НЕ

Доцент, доктор

56

2

Въздърж
.
-

Решение: ОС на Философско-историческия факултет избра за представител от
квотата на хабилитирания състав във ФС на ФИФ доц. д-р Стоян Йорданов
Попов.
Преди повторното гласуване за избор на представител от квотата на нехабилитирания
състав на ФИФ Комисията по кворума направи проверка на присъстващите.
Доц. д-р Георги Митрев съобщи, че в залата присъстват 55!
След повторно гласуване и преброяване на бюлетините от тайния вот за избор на
представител от квотата на нехабилитирания състав на ФИФ за участие в ОС на ПУ
„Паисий Хилендарски“, Комисия в състав: Председател: доц. д-р Добринка Драгиева
Парушева и членове: доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова и доц. д-р Елица Куздова
Димитрова, обявиха следните резултати:
Гласували: 55
Открити бюлетини в урната: 55
Валидни: 55 /Невалидни – бюлетина
Гласове поименно
№

Име, презиме, фамилия

катедра

Научно
звание/ст
епен

ВОТ
ДА

1.

Мартина Стоилова Минева-Николова

Философия

Ас., д-р

29

2.

Станислав Николов Боянов

История и археология

Гл.ас., д-р

26

Решение: ОС на Философско-историческия факултет избра за свой представител
от квотата на нехабилитирания състав на ФИФ за Общото събрание на ПУ
„Паисий Хилендарски“ ас. д-р Мартина Стоилова Минева – Николова.

Проф. днк М. Шнитер: Колеги, искам да напомня, че до края на месец март е срокът за
кандидатстване по вътрешни проекти – обявени са в сайта. Бъдете активни и
кандидатствайте.
Доц. д-р Красимира Кръстанова помоли членовете на ФС да останат за провеждане на
заседание по дневния ред и докладите изпратени по електронна поща в петъчния ден.
Поради изчерпване на дневния ред, председателят на ОС на ФИФ закри заседанието.
18.03.2019
Председател на ОС на ФИФ:
проф. дин Камен Гаренов
Протоколирал:
Кремена Цанкова

