ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРОТОКОЛ
от Общото събрание
на Факултета по славянски филологии
На 13.11.2012 г. в съответствие с чл. 43, т. 1 и 2, от Правилника за
устройството и дейността на Софийския университет се проведе редовното
годишно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.
В 9.40 ч. доц. д-р Паулина Стойчева, председателка на Мандатната комисия,
обяви, че има кворум и събранието може да започне.
Събранието бе открито и ръководено от председателя проф. д.ф.н. Боян
Вълчев. По негово предложение с едноминутно мълчание бе почетена паметта на
починалите през годината колеги. След това проф. Вълчев прочете проект за
дневния ред на заседанието:
1. Гласуване на дневния ред на Общото събрание
2. Попълване на състава на органите на Общото събрание на Факултета по
славянски филологии
3. Отчет на Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии за
изтеклата година (ноември 2011 – ноември 2012 г.)
4. Изказвания по отчета на Деканското ръководство
5. Гласуване на отчета на Деканското ръководство
6. Попълване на състава на ръководните органи на Факултета по славянски
филологии – избори, обявяване на резултатите и при нужда балотаж, след което
обявяване на окончателните резултати
7. Закриване
Предложеният дневен ред беше подложен на гласуване и беше приет с
пълно мнозинство.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Преподавателският състав на Факултета по славянски филологии възлиза
общо на 147 хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. Поради различни
причини (отпуск по майчинство, дългосрочни командировки в чужбина и под.)
списъкът на делегатите преподаватели беше редуциран с 14 души (6
хабилитирани и 8 нехабилитирани преподаватели). Броят на делегатите
преподаватели е 133 души. Към тях се прибавят делегатите студенти – 29 души,
докторанти – 2 души, и служители – 3 души. Така общият брой на делегатите
възлиза на 167 души. Кворумът за започване на събранието възлизаше на 113
души (2/3 от делегатския състав). Кворумът беше постигнат в 9.40 ч.
*****
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До приключването на регистрацията в 10.40 ч. се бяха регистрирали 146
делегати: гл. ас. Аглая Маврова, Адриана Дачева (студентка), Адриана Дудова
(студентка), проф. д.ф.н. Адриана Дамянова, Албена Дъбова (служителка), гл. ас.
Албена Мирчева-Жечкова, доц. д-р Албена Стаменова, доц. д-р Алла Градинарова,
доц. д-р Амелия Личева, доц. д-р Ангел Петров, доц. д-р Ангелина Вачева, доц. д-р
Андрей Бояджиев, гл. ас. д-р Анета Димитрова, гл. ас. д-р Ани Бурова, гл. ас. Анна
Баранова, Анна-Мария Пламенова (студентка), гл. ас. д-р Анни Илков, доц. д-р
Антония Радкова, гл. ас. Ася Асенова, гл. ас. д-р Атанас Атанасов, гл. ас. Биляна
Борисова, Бетина Петкова (студентка), ас. д-р Биляна Радева, гл. ас. д-р Биляна
Иванова, проф. д-р Божидар Кунчев, доц. д-р Бойко Пенчев, проф. д.ф.н. Боян
Вълчев, проф. д.ф.н. Валери Стефанов, доц. д-р Василка Алексова, доц. д-р
Величко Панайотов, гл. ас. Венета Савова, ас. Весела Шушлина, ас. Витка Делева,
доц. д-р Владимир Атанасов, доц. д-р Владимир Жобов, гл. ас. д-р Владимир
Манчев, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р Галина Петкова, гл. ас. Георги
Колев, доц. д-р Гергана Дачева, Даниел Томов (студент), гл. ас. д-р Дарин Тенев,
ас. д-р Деспина Василева, гл. ас. д-р Диана Атанасова-Пенчева, гл. ас. Диана
Иванова, Димана Митева (докторантка), доц. д-р Димка Савова, ас. д-р Екатерина
Търпоманова, гл. ас. Елена Христова, гл. ас. Елена Стойкова-Раденкова, доц. д-р
Елена Хаджиева-Меродийска, ас. Елена Руневска, Емил Иванов (студент), гл. ас. др Емилия Македонска, гл. ас. Еньо Стоянов, Иван Иванов (студент), доц. д-р Иван
Иванов, гл. ас. Илиана Чекова-Димитрова, доц. д-р Ина Христова, доц. д-р Ирен
Александрова, гл. ас. Ирина Манова, проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова, доц. др Йовка Тишева, ас. д-р Йорданка Велкова, Калоян Анастасов (студент), доц. д-р
Калина Бахнева, ас. д-р Камелия Спасова, Карина Стоева (студентка), доц. д-р Катя
Станева, Константин-Пламен Бейков (студент), гл. ас. Красимира Петрова, доц. д-р
Красимира Алексова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова, Кристиян Кънев (студент),
гл. ас. д-р Ласка Ласкова, Лора Султанова (служителка), гл. ас. Любомир Жилев,
доц. д-р Людмил Димитров, гл. ас. Людмила Павлова, гл. ас. Людмила БерковскаЧерняева, доц. д-р Майя Станилова, доц. д-р Маргарет Димитрова, гл. ас. д-р
Маргарита Виларова-Ангелова, доц. д-р Маргарита Младенова, гл. ас. д-р Мария
Илчевска, Мария-Лия Борисова (студентка), ас. Мартин Стефанов, гл. ас. д-р Мая
Падежка, ас. Мая Радичева, гл. ас. Мая Александрова, проф. д-р Миглена
Николчина-Маринова, доц. д-р Мирена Пацева, гл. ас. д-р Надежда МихайловаСталянова, ас. Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Надежда Делева, проф. д.ф.н. Найда
Иванова, г. ас. д-р Николай Папучиев, доц. д-р Николай Чернокожев, ас. Николина
Нечаева, гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова, Павел Стефанов (студент), проф. д.ф.н.
Панайот Карагьозов, Паолина Донева (студентка), Паолина Михова (студентка),
доц. д-р Паулина Стойчева, гл. ас. Петко Петков, ас. Петър Шишков, доц. д-р Петя
Орачева, Пламен Колевски (студент), Пламена Димитрова (студентка), гл. ас.
Пролет Паунова-Димитрова, доц. д-р Радка Влахова-Руйкова, гл. ас. д-р Радост
Железарова, доц. д-р Римма Спасова, гл. ас. д-р Росица Стефчева, доц. д-р
Ростислав Станков, доц. д-р Румяна Евтимова, гл. ас. Румяна Парашкевова, доц. др Русана Бейлери, гл. ас. Светлана Василева, доц. д-р Силвия Петкова, Симеон
Михалков (студент), гл. ас. д-р Славея Димитрова, Станислав Рангелов (студент),
гл. ас. Станка Панова-Варадинова, гл. ас. Стефка Фетваджиева, гл. ас. Стилиян
Стойчев, доц. д-р Събка Богданова, Таня Попова (служителка), доц. д-р Татяна
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Ангелова, доц. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Татяна Лекова-Дечева, гл. ас. Татяна
Дункова-Димитрова, Тина Грошкова (студентка), доц. д-р Тодор Дечев, Трифон
Войводов (докторант), гл. ас. Фотини Христакуди-Констандиниду, Христина
Теодосиева (студентка), доц. д-р Цветана Ралева, доц. д-р Цветана Хубенова, гл. ас.
Ценка Досева, проф. д-р Юлияна Стоянова, гл. ас. Яна Сивилова.
Така границата „избира“ беше установена на 74 гласа „за“.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
По т. 2 от дневния ред за попълване на органите на ОС, беше предложено
поради смърт да бъде попълнена Комисията по изборите. От залата бяха издигнати
две предложения:
– доц. д-р Ангелина Вачева,
– доц. д-р Ангел Петров.
След явно гласуване бе избрана доц. д-р Ангелина Вачева, която получи 92 гласа
„за“ и 27 гласа „въздържали се“.
За зам.-председател на комисията бе издигната само кандидатурата на проф.
д.ф.н. Искра Христова-Шомова. Поради липса на други предложения
председателката на Комисията по изборите обяви за избрана на поста зам.председател на Комисията по изборите проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова. От
залата не постъпиха възражения.
По т. 3 от дневния ред думата бе дадена на декана на факултета – проф.
д.ф.н. Панайот Карагьозов, който прочете отчетния доклад на деканското
ръководство за изтеклия едногодишен период. Докладът беше качен предварително
на сайта на факултета, където текстът му може да бъде видян (поради което не се
включва в протокола).
..........
След прочитането на доклада беше дадено началото на изпълнението на т. 4
от дневния ред – изказвания, коментари и въпроси във връзка с отчетния доклад.
Беше гласуван регламент от пет минути както за въпроси и изказвания по
доклада, така и за отговори от страна на деканското ръководство.
Най-напред думата за изказване бе дадена на доц. д-р Цветанка Ралева:
Уважаеми колеги, изразявам задоволството си от доклада на деканското
ръководство, както и от факта, че той беше публикуван предварително на сайта на
факултета и имахме възможност да се запознаем предварително с него. Докладът е
много информативен и доста аналитичен. Факултетът е имал активен живот през
отчетния период, което е видно и от доклада. Трябва да поздравим деканското
ръководство и лично проф. Карагьозов за ремонта на филологическата библиотека
– сега тя е едно много приятно и привлекателно място за работа с повече функции
от преди.
Заедно с това бих искала да отбележа някои моменти от доклада или
пропуски в него, които ми направих впечатление при неговия прочит.
• Струва ми се, че би било добре в доклада да намери място пълна картина на
финансовото състояние на факултета. Разходите, посочени в доклада, по
процедурите за присъждане на научни степени и звания едва ли са найсъществените за факултета. Защо точно те са отбелязани? Какви приходи
имаме през това време? През последните години коментираме въпроса за
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приходите от преподаването на български език на чужденци. Как стоят
нещата тази година? Ние имахме миналата година 5 китайски студенти по
държавна спогодба, а тази година те са 8. Те носят ли приходи на
факултета?
• В доклада не се казва нищо за студентската активност през изминалата
година. Участват ли нашите студенти в научни проекти, научни форуми,
кръжоци, имат ли собствени инициативи и т.н.? Добре е тяхното поведение
да получи по-широк резонанс поне в рамките на факултета ни.
• Според мен би било добре да чуем какво е положението с чуждестранните
лектори? Имаме ли такива? По кои езици? Има ли проблеми в това
отношение. Ние например за пръв път от повече от 20 години насам имахме
тази есен лектор по руски език. Вярно, само за 1 месец, но това все пак е
пробив.
• Освен, че подготвя специалисти за нуждите на държавата, нашият факултет
е силно ангажиран и с подготовката на матурите в средните училища. Това
също трябва да се каже, защото това е важна дейност.
• Очаквах в доклада да намери място извинение на деканското ръководство за
неразбориите във връзка с учебното разписание в началото на този
семестър. Ние бяхме доста затруднени първите 3–4 седмици от семестъра.
• За работата ни през настоящата учебна година: Към изброените в доклада
приоритетни мероприятия и годишнини бих добавила 1150-годишнината от
създаването на славянската азбука.
• Искам да допълня доклада с един пропуснат факт – международната научна
конференция „Език. Култура. Превод“, посветена на 100-годишнината от
системното преподаване на руски език в Софийския университет и на 65годишнината на специалността „Руска филология“, която нашата катедра
организира и проведе много успешно на 22–25 ноември 2011 г. В
конференцията взеха участие над 100 души от 12 страни. Деканът проф.
Карагьозов ни оказа голямо съдействие при нейното провеждане, за което
много му благодарим.
В отговор проф. Карагьозов каза, че е съгласен с направените препоръки и
обясни, че приходите за факултета са само от студентите към Катедрата по
български език като чужд (определен процент от тези такси отива за Ректората), от
кандидатстудентските курсове, които се водят във факултета, и от наема от
помещенията на ул. „Княз Борис“.
В отговор на изказването на доц. Цв. Ралева, че не се знае, какво правят
студентите, последваха следните изказвания:
Гл. ас. д-р Ласка Ласкова от Катедрата по български език: По
инициатива на студентите и изцяло с техни усилия беше организиран първият
„Факултетен куиз“ за нашия факултет, състезание между отборите на четирите
специалности „Балканистика“, „Българска филология“, „Руска филология“ и
„Славянска филология“. Организационният комитет на куиза изготви проект, с
който кандидатства и получи финансиране от Студентския съвет. Самото
състезание беше прието изключително ентусиазирано от публиката и много от
присъстващите споделиха, че искат то да се превърне в ежегодно събитие и самите
те да участват в организацията или като състезатели. Тази година първото място
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спечели отбор „Гълъбарника“ на студентите българисти и тъй като подобни куизи
се организират в още три факултета, вероятно този отбор ще участва и в едно
заключително състезание между победителите от четирите факултета, което
тепърва предстои да се организира. Без съмнение нашите студенти биха били
щастливи, ако тази тяхна инициатива получи подкрепата и одобрението на
преподавателската общност и деканското ръководство.
Доц. д-р Красимира Алексова от Катедрата по български език: Студенти
бакалаври и магистранти, както и докторанти от нашия факултет по традиция
вземат участие в Националната конференция за студенти и докторанти,
провеждаща се ежегодно в гр. Пловдив. Тя е организирана от Пловдивския
университет, Съюза на учените – Пловдив, и лингвистичния клуб „Проф. Борис
Симеонов“. Както и предишните години, така и тази година нашите студенти и
докторанти се представиха блестящо, за което получиха в направленията
„Езикознание“ и „Литературознание“ множество награди от специализираните
научни журита. Информация за тяхното представяне може да види всеки, който се
интересува, на страницата на нашия факултет – при това тя е представена от самите
студенти участници. Докладите на наградените участници се отпечатват в
специален сборник. Приканвам всички колеги, които биха желали студентите им да
представят своите постижения, да се обърнат към членовете на журито, които са от
нашия факултет, за да организираме следващата година участието на студентите ни
в тази национална конференция.
Доц. д-р Маргарита Младенова от Катедрата по славянско езикознание:
Студентите бохемисти от трите университета в България, в които се изучава чешки
език и чешка литература – в София, Пловдив и Благоевград, веднъж на две години
провеждат Национални научни срещи, като се редуват в домакинството. Тази
година срещата се проведе през октомври в Благоевград с домакинството на ЮЗУ.
През 2010 г. домакин беше Софийският университет.
Ас. д-р Камелия Спасова от Катедрата по теория на литературата: Към
този списък от позитивни примери на студентска активност бих искала да добавя
още един, защото ми се струват важни и онези неформални инициативи, които
тръгват отдолу, от самите тях. Става дума за поредица от срещи, организирана от
студенти в специалността „Българска филология“ (2. и 3. курс), която се провежда
в Университетската библиотека веднъж на месеца. Този форум се нарича
Литературен клуб „Ars & Ego“ и в неговите рамки студентите обсъждат
съвременни книги, като също така дискутират свои собствени текстове.
Поради липсата на други желаещи за изказвания бе гласувано приемането
на деканския отчетен доклад, след което председателят на Общото събрание обяви,
че докладът е приет.
Проф. Карагьозов благодари и изказа от името на деканското ръководство
специална благодарност на проф. д.ф.н. Юлияна Стоянова заради работата ѝ по
акредитациите.
Проф. Вълчев благодари на Деканското ръководство и предложи да се
премине към последната точка от дневния ред, а именно избирането на един
хабилитиран преподавател и един студент за попълване състава на Факултетския
съвет. За целта бяха направени следните предложения за студенти:
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Гл. ас. Славея Димитрова предложи Павел Стефанов, студентът Калоян
Анастасов предложи Антоанета Георгиева, студентката Адриана Велчева предложи
Мария-Лия Борисова, ас. Камелия Спасова предложи Иван Иванов.
В бюлетината за избор на член на Факултетския съвет от квотата на
хабилитираните преподаватели бяха включени имената на всички хабилитирани
преподаватели с изключение на членовете на Факултетския съвет и на
редуцираните хабилитирани преподаватели.
След изготвянето на бюлетината с имената на предложените студенти проф.
Вълчев даде думата на доц. д-р Цветанка Хубенова, председателка на Комисията
по изборите, да направи разяснения за процедурата по гласуването. За
действителни щяха да се смятат бюлетините, на които е отбелязано само едно име,
а останалите са задраскани, а за недействителни – бюлетините, на които са
отбелязани повече от едно име или не е отбелязано никакво име. Така щяха да се
броят само гласовете „за“. Границата за „избран“ беше 74 гласа „за“.
След това председателят на Общото събрание обяви режим на гласуване,
като прикани делегатите, след като гласуват, да не се разотиват до обявяването на
резултатите. След това при необходимост ще бъде проведен и балотажът.
.....................
Гласовете си подадоха следните делегати на Общото събрание: гл. ас. Аглая
Маврова, Адриана Дачева (студентка), Адриана Дудова (студентка), проф. д.ф.н.
Адриана Дамянова, Албена Дъбова (служителка), гл. ас. Албена Мирчева-Жечкова,
доц. д-р Албена Стаменова, доц. д-р Алла Градинарова, доц. д-р Амелия Личева,
доц. д-р Ангел Петров, доц. д-р Ангелина Вачева, доц. д-р Андрей Бояджиев, гл. ас.
д-р Анета Димитрова, гл. ас. д-р Ани Бурова, гл. ас. Анна Баранова, Анна-Мария
Пламенова (студентка), гл. ас. д-р Анни Илков, доц. д-р Антония Радкова, гл. ас.
Ася Асенова, гл. ас. д-р Атанас Атанасов, гл. ас. Биляна Борисова, Бетина Петкова
(студентка), ас. д-р Биляна Радева, гл. ас. д-р Биляна Иванова, доц. д-р Бойко
Пенчев, проф. д.ф.н. Боян Вълчев, доц. д-р Василка Алексова, доц. д-р Величко
Панайотов, гл. ас. Венета Савова, ас. Весела Шушлина, ас. Витка Делева, доц. д-р
Владимир Жобов, гл. ас. д-р Владимир Манчев, гл. ас. д-р Владислав Миланов, гл.
ас. д-р Галина Петкова, гл. ас. Георги Колев, доц. д-р Гергана Дачева, Даниел
Томов (студент), гл. ас. д-р Дарин Тенев, ас. д-р Деспина Василева, гл. ас. д-р
Диана Атанасова-Пенчева, гл. ас. Диана Иванова, Димана Митева (докторантка),
доц. д-р Димка Савова, ас. д-р Екатерина Търпоманова, гл. ас. Елена Христова, гл.
ас. Елена Стойкова-Раденкова, доц. д-р Елена Хаджиева-Меродийска, ас. Елена
Руневска, Емил Иванов (студент), гл. ас. Еньо Стоянов, Иван Иванов (студент),
доц. д-р Иван Иванов, гл. ас. Илиана Чекова-Димитрова, доц. д-р Ина Христова,
доц. д-р Ирен Александрова, гл. ас. Ирина Манова, проф. д.ф.н. Искра ХристоваШомова, доц. д-р Йовка Тишева, ас. д-р Йорданка Велкова, Калоян Анастасов
(студент), доц. д-р Калина Бахнева, ас. д-р Камелия Спасова, Карина Стоева
(студентка), доц. д-р Катя Станева, Константин-Пламен Бейков (студент), гл. ас.
Красимира Петрова, доц. д-р Красимира Алексова, гл. ас. д-р Кристина Йорданова,
Кристиян Кънев (студент), гл. ас. д-р Ласка Ласкова, Лора Султанова (служителка),
гл. ас. Любомир Жилев, доц. д-р Людмил Димитров, гл. ас. Людмила Павлова, доц.
д-р Маргарет Димитрова, гл. ас. д-р Маргарита Виларова-Ангелова, доц. д-р
Маргарита Младенова, гл. ас. д-р Мария Илчевска, Мария-Лия Борисова
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(студентка), ас. Мартин Стефанов, гл. ас. д-р Мая Падежка, ас. Мая Радичева, гл.
ас. Мая Александрова, проф. д-р Миглена Николчина-Маринова, доц. д-р Мирена
Пацева, ас. Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Надежда Делева, проф. д.ф.н. Найда
Иванова, г. ас. д-р Николай Папучиев, доц. д-р Николай Чернокожев, ас. Николина
Нечаева, гл. ас. д-р Ноеми Стоичкова, Павел Стефанов (студент), проф. д.ф.н.
Панайот Карагьозов, Паолина Донева (студентка), Паолина Михова (студентка),
доц. д-р Паулина Стойчева, гл. ас. Петко Петков, ас. Петър Шишков, доц. д-р Петя
Орачева, Пламен Колевски (студент), Пламена Димитрова (студентка), гл. ас.
Пролет Паунова-Димитрова, доц. д-р Радка Влахова-Руйкова, гл. ас. д-р Радост
Железарова, доц. д-р Римма Спасова, гл. ас. д-р Росица Стефчева, доц. д-р
Ростислав Станков, доц. д-р Румяна Евтимова, гл. ас. Румяна Парашкевова, доц. др Русана Бейлери, гл. ас. Светлана Василева, доц. д-р Силвия Петкова, гл. ас. д-р
Славея Димитрова, Станислав Рангелов (студент), гл. ас. Станка ПановаВарадинова, гл. ас. Стефка Фетваджиева, гл. ас. Стилиян Стойчев, доц. д-р Събка
Богданова, Таня Попова (служителка), доц. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Татяна
Алексиева, доц. д-р Татяна Лекова-Дечева, гл. ас. Татяна Дункова-Димитрова, Тина
Грошкова (студентка), доц. д-р Тодор Дечев, Трифон Войводов (докторант), гл. ас.
Фотини Христакуди-Констандиниду, Христина Теодосиева (студентка), доц. д-р
Цветана Ралева, доц. д-р Цветана Хубенова, гл. ас. Ценка Досева, проф. д-р
Юлияна Стоянова.
След приключването на гласуването Комисията по изборите преброи пред
очите на всички подадените бюлетини. Резултатите бяха обявени и бяха съобщени
имената на първите двама от двете листи, от които след балотаж трябваше да се
излъчат новите членове на Факултетския съвет. Това са:
доц. д-р Гергана Дачева – 29 гласа „за“
доц. д-р Албена Стаменова – 16 гласа „за“
От подадените 137 бюлетини 2 (две) бяха обявени за недействителни.
Студенти:
Мария-Лия Борисова – 35 гласа „за“
Иван Иванов – 34 гласа „за“.
От подадените 137 бюлетини 4 (четири) бяха обявени за недействителни.
Веднага бяха изготвени бюлетини за балотаж, който започна незабавно, след
като бюлетините бяха готови. Балотажът се състоя между двамата получили наймного гласове в двете листи. След провеждането на балотажа председателят на
Общото събрание разпусна делегатите, като им обяви, че веднага след
преброяването ще бъдат качени на страницата на факултета имената на
спечелилите балотажа и ще бъде закрито заседанието.
При балотажа подадоха гласовете си следните делегати:
гл. ас. Аглая Маврова, Адриана Дачева (студентка), Адриана Дудова
(студентка), проф. д.ф.н. Адриана Дамянова, Албена Дъбова (служителка), гл. ас.
Албена Мирчева-Жечкова, доц. д-р Албена Стаменова, доц. д-р Алла Градинарова,
доц. д-р Амелия Личева, доц. д-р Ангел Петров, доц. д-р Ангелина Вачева, доц. д-р
Андрей Бояджиев, гл. ас. д-р Анета Димитрова, гл. ас. д-р Ани Бурова, гл. ас. Анна
Баранова, Анна-Мария Пламенова (студентка), гл. ас. д-р Анни Илков, гл. ас. Ася
Асенова, гл. ас. д-р Атанас Атанасов, гл. ас. Биляна Борисова, Бетина Петкова
(студентка), ас. д-р Биляна Радева, гл. ас. д-р Биляна Иванова, доц. д-р Бойко
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Пенчев, проф. д.ф.н. Боян Вълчев, доц. д-р Василка Алексова, доц. д-р Величко
Панайотов, гл. ас. Венета Савова, ас. Весела Шушлина, ас. Витка Делева, доц. д-р
Владимир Жобов, гл. ас. д-р Владимир Манчев, гл. ас. д-р Галина Петкова, гл. ас.
Георги Колев, доц. д-р Гергана Дачева, Даниел Томов (студент), гл. ас. д-р Дарин
Тенев, ас. д-р Деспина Василева, гл. ас. д-р Диана Атанасова-Пенчева, гл. ас. Диана
Иванова, Димана Митева (докторантка), доц. д-р Димка Савова, ас. д-р Екатерина
Търпоманова, гл. ас. Елена Христова, гл. ас. Елена Стойкова-Раденкова, доц. д-р
Елена Хаджиева-Меродийска, ас. Елена Руневска, Емил Иванов (студент), гл. ас.
Еньо Стоянов, Иван Иванов (студент), доц. д-р Иван Иванов, гл. ас. Илиана ЧековаДимитрова, доц. д-р Ина Христова, доц. д-р Ирен Александрова, гл. ас. Ирина
Манова, проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова, ас. д-р Йорданка Велкова, Калоян
Анастасов (студент), доц. д-р Калина Бахнева, ас. д-р Камелия Спасова, Карина
Стоева (студентка), доц. д-р Катя Станева, Константин-Пламен Бейков (студент),
гл. ас. Красимира Петрова, доц. д-р Красимира Алексова, гл. ас. д-р Кристина
Йорданова, Кристиян Кънев (студент), гл. ас. д-р Ласка Ласкова, Лора Султанова
(служителка), гл. ас. Любомир Жилев, гл. ас. Людмила Павлова, доц. д-р Маргарет
Димитрова, гл. ас. д-р Маргарита Виларова-Ангелова, доц. д-р Маргарита
Младенова, гл. ас. д-р Мария Илчевска, Мария-Лия Борисова (студентка), ас.
Мартин Стефанов, ас. Мая Радичева, гл. ас. Мая Александрова, проф. д-р Миглена
Хиколчина-Маринова, доц. д-р Мирена Пацева, ас. Надежда Стоянова, гл. ас. д-р
Надежда Делева, проф. д.ф.н. Найда Иванова, г. ас. д-р Николай Папучиев, доц. д-р
Николай Чернокожев, ас. Николина Нечаева, Павел Стефанов (студент), проф.
д.ф.н. Панайот Карагьозов, Паолина Донева (студентка), Паолина Михова
(студентка), доц. д-р Паулина Стойчева, гл. ас. Петко Петков, ас. Петър Шишков,
доц. д-р Петя Орачева, Пламен Колевски (студент), Пламена Димитрова
(студентка), гл. ас. Пролет Паунова-Димитрова, доц. д-р Радка Влахова-Руйкова,
гл. ас. д-р Радост Железарова, доц. д-р Римма Спасова, доц. д-р Ростислав Станков,
гл. ас. Румяна Парашкевова, доц. д-р Русана Бейлери, гл. ас. Светлана Василева,
доц. д-р Силвия Петкова, гл. ас. д-р Славея Димитрова, Станислав Рангелов
(студент), гл. ас. Станка Панова-Варадинова, гл. ас. Стефка Фетваджиева, гл. ас.
Стилиян Стойчев, доц. д-р Събка Богданова, доц. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р
Татяна Алексиева, доц. д-р Татяна Лекова-Дечева, гл. ас. Татяна ДунковаДимитрова, Тина Грошкова (студентка), Трифон Войводов (докторант), гл. ас.
Фотини Христакуди-Констандиниду, Христина Теодосиева (студентка), доц. д-р
Цветана Ралева, доц. д-р Цветана Хубенова, гл. ас. Ценка Досева, проф. д-р
Юлияна Стоянова.
Комисията извърши преброяването на гласовете и председателката обяви
резултатите:
От квотата на хабилитираните преподаватели:
1. доц. д-р Албена Проданова Стаменова – 65 гласа „за“
2. доц. д-р Гергана Кирилова Дачева – 55 гласа „за“
Подадени 124 бюлетини, от които 4 недействителни.
От квотата на студентите:
1. Иван Иванов – 62 гласа „за“
2. Мария-Лия Борисова – 60 гласа „за“
Подадени 124 бюлетини, от които 2 недействителни.
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Така за нови членове на Факултетския съвет на Факултета по славянски
филологии бяха избрани:
доц. д-р Албена Проданова Стаменова (от квотата на хабилитираните
преподаватели)
Иван Иванов (от квотата на студентите)
Веднага след обявяването на резултатите те бяха качени на електронната
страница на факултета, с което председателят на Общото събрание обяви
заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии за закрито.
Важно: Всички изборни материали се съхраняват грижливо и при нужда
може да се направят всякакви справки в присъствието на цялата Комисия по
изборите и заинтересованите лица.
Председателят на Общото събрание моли при забелязването на всякакви
неточности и непълноти в протокола своевременно да сигнализирате, за да могат
същите своевременно да бъдат отстранени.
проф. д.ф.н. Боян Вълчев
председател на Общото събрание
на Факултета по славянски филологии
Протокола води
Ина Михайлова

