
ПРОТОКОЛ 04 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФЖМК, 
проведено на 20 декември 2022 г. 

 
 

Присъстват: проф. д-р Веселина Вълканова – Декан, проф. д.н. Венцислав Димов, проф. д-р Грета Дерменджиева, проф. 
д-р Ефрем Ефремов, проф. д-р Теодора Петрова, доц. д.н. Вяра Ангелова, доц. д-р Дияна Петкова, доц. д-р Мануела Манлихерова, 
доц. д-р Мила Серафимова, доц. д-р Милена Цветкова, доц. д-р Светлана Станкова, доц. д-р Светлозар Кирилов, гл. ас. д-р Мая 
Василева, гл. ас. д-р Анета Милкова, докт. Благовест Илиев, студ. Диляна Стоянова, студ. Ива Иванова, студ. Камелия Димова. 

Отсъстват: проф. д.н. Андреана Ефтимова, проф. д-р Николай Михайлов (отпуск по болест), проф. д-р Тотка Монова 
(отпуск по болест), доц. Георги Лозанов, доц. д-р Жана Попова, доц. д.н. Мария Попова (отпуск), доц. д-р Орлин Спасов (отпуск по 
болест). 

Проф. д-р Веселина Вълканова обяви заседанието за открито – списъчен състав 25, редуцирани 4 при кворум 14, 
присъстващи 18. 

Проф. д-р Веселина Вълканова предложи да бъде гласуван протокол № 03. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 24 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 17 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  

Факултетният съвет прие протоколи № 02 от проведено заседание на Факултетния съвет.  

Проф. д-р Веселина Вълканова предложи следния дневен ред на членовете на Факултетния съвет: 

1. Избор на доцент по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – Комуникационен мениджмънт на факти и 
данни; 

Докладва: проф. д-р Теодора Петрова,  
Председател на Научното жури 

2. Доклади на зам.-деканите на ФЖМК; 

3. Доклади на ръководителите на катедри; 
Докладват:   

проф. д-р Теодора Петрова 
доц. д-р Дияна Петкова 
доц. д-р Светлозар Кирилов 
проф. д-р Ефрем Ефремов  
доц. д-р Орлин Спасов 

4. Разни. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Колеги, имате ли други предложения по дневния ред; ако нямате, моля да гласуваме. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 25 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 17 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Дневният ред беше приет. 

По точка първа от дневния ред – Избор на доцент по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки – 
Комуникационен мениджмънт на факти и данни). 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Сега преминаваме към първа точка от дневния ред – избор на доцент по 3.5. Обществени 
комуникации и информационни науки – Комуникационен мениджмънт на факти и данни. Тук ще докладва председателят на 
Научното жури професор Теодора Петрова. 
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Проф. д-р Теодора Петрова: По обявения от катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция” конкурс за доцент в 
професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационен мениджмънт на факти и 
данни) се яви един кандидат – гл. ас. д-р Мая Димитрова Василева. В хода на конкурса бяха спазени всички изисквания, предвидени 
в Закона за развитието на академичния състав в Република България. Въз основа на представените документи, качеството и 
съдържанието на научните трудове по темата на обявения конкурс, преподавателският опит, академичната дейност и направените 
рецензии и становища, Научното жури единодушно предлага на уважаемия Факултетен съвет на ФЖМК да избере гл. ас. д-р Мая 
Димитрова Василева  за „доцент“ по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Комуникационен мениджмънт на факти 
и данни). 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Колеги, имате думата за изказване по доклада на професор Петрова. Аз бих искала да 
подкрепя това предложение. Познаваме главен асистент Мая Василева повече от 10 години. Тя е член на нашия академичен състав, 
на Факултетния съвет, познаваме нейните книги, статии, разработки. Нейното академично израстване беше неприбързано, 
последователно, колегата има заслужено място в нашата общност като научно развитие, изследователски трудове, като 
преподаване, така че аз бих подкрепила това предложение на Научното жури. Колеги, други изказвания имате ли по доклада? Ако 
нямате, да пристъпим към явно гласуване. Гласуват хабилитирани и доктори. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 25 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 13 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Факултетният съвет избра гл. ас. д-р Мая Димитрова Василева за доцент по 3.5. Обществени комуникации и 
информационни науки (Комуникационен мениджмънт на факти и данни). 
 
Гл. ас. д-р Мая Василева: Уважаеми колеги, удоволствие и привилегия е да работим заедно в нашата академична общност 

за тези високи академични стандарти в научното поле на медиите и комуникациите. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Честито още веднъж. 

По точка втора от дневния ред – Доклади на зам.-деканите на ФЖМК. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Колеги, сега преминаваме към втора точка от дневния ред – доклади на зам.-деканите.  
Аз имам два писмени доклада от професор Михайлов, тъй като професор Михайлов е болен ще помоля доцент Станкова да 
представи докладите.  

Доц. д-р Светлана Станкова: Предложението всички сте го получили на професор Николай Михайлов. То е за брой на 
приеманите за обучение на докторанти български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, 
през учебната 2023/2024 г. 
  

  
№ 

Докторска програма 
по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 
МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ 

ОНС „Доктор“ 
Редовно обучение 
(бр.) 

1 Антропология на медиите 

2  Медийна музика 
Медийни и комуникационни изследвания 

2 Визуална комуникация 

2 

 Визуална комуникация 
Медиен дизайн и комуникация 
Пресфотография 
Невербална комуникация 

3 Връзки с обществеността и комуникационно въздействие 

3 
 Убеждаваща комуникация 

Управление на репутационни кризи 
Връзки с обществеността 

4 Електронни медии 

3 
 Електронни медии 

Радио и телевизия 
Радиоформати 
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5 Интегрирани маркетингови комуникации 

2  Маркетингова семиотика 
Интегрирани маркетингови комуникации 

6 Интеркултурна комуникация 

2  Народопсихология 
Мултикултурализъм и медии 

7 История на българската журналистика 

1  История на българската журналистика (0000) 
Съвременна българска журналистика 

8 Комуникационен мениджмънт и маркетинг на съдържание 

4 

 Стратегически комуникации  
Маркетинг на съдържание  
Имидж в стратегическите комуникации 
Управление на комуникационни ситуации 
Управление на съдържание 
Комуникационен мениджмънт и медийна среда 

9 Култура и медии 

2 
  Култура и медии 

Масова култура 
Интернет култура 

10 Медиен език и стил 

2  Медиен език и стил 
Редактиране 

11 Медиен мениджмънт и комуникация 

1 
 Медиен мениджмънт 

Медиен маркетинг 
Медийна икономика 
Бизнес комуникация 

12 Международна журналистика 

2 
 Международна журналистика 

Балканите в медиите 
Комуникации и световни медии 

13 Онлайн журналистика и комуникация 2 

14 Пресжурналистика 

2 
 Пресжурналистика 

Рефлексивна журналистика (жанрови модели) 
Медиен дискурс (медиен анализ и медиакритика) 

15 Публикационни изследвания 

2 

  Типология и комуникация на книгата 
Теория на четенето 
Научно публикуване 
Медиология на книгата 

16 Спортна журналистика 1 

17 Теория на журналистиката и медиите 

1   Теория на журналистиката и медиите 
Социални конфликти, институции, журналистика 

 
Проф. д-р Веселина Вълканова: Заповядайте, доцент Кирилов. Имате думата. 

Доц. д-р Светлозар Кирилов: Нашето катедрено предложение е свързано с доклада, затова искам да кажа нещо в тази 
връзка преди да гласуваме. Предлагаме, ако е възможно по две от направленията, това са  Теория на журналистиката и медиите 
и История на българската журналистика, бройките да бъдат вместо една да са по две. Колегите смятат, че тези направление са 
важни и съществени, затова направиха тези предложения. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Благодаря. Ние получихме Вашето предложение. Аз се запознах и с Вашия протокол. 
Явно има неразбиране защо се налага всяка година да редуцираме докторантските позиции. Затова сега ще се наложи аз да кажа 
повече думи и ще Ви помоля да предадете на колегите какъв е принципът на разпределение на докторантските позиции. Преди 
всичко искам да благодаря на професор Михайлов, че успя да подготви тази таблица, която представлява един оптимизиран прием. 
Предложението за прием не е много по-малко от миналата година. На практика миналата година ние поискахме 36 позиции, тази 
година предлагаме 34, въпреки че знаете, всички сте уведомени, че през годината МОН редуцира значително субсидирания прием 
на докторанти. На практика в нашето направление за първа година бяха отпуснати 27 места, като ние сме в едно направление с 
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Философски факултет и с големи усилия успяхме да получим 24 от позициите. Какъв е принципът за определяне на докторантските 
позиции. Колеги, на първо място се съобразяваме с предложенията на катедрите. От катедрите тази година дойдоха 44 
предложения. Това е доста сериозна бройка за нашия капацитет. Ние сме 24 хабилитирани, това е един капацитет, който ни 
позволява да поискаме 24 или малко повече. Ние сме поискали 34 с целия риск, който аз осъзнавам, че поемам да не ги усвоим. 
Знаете, че миналата година поискахме 36 сега ще зачислим 10 докторанти. Това е 28% „усвояемост“ на бройките. Ако процентът 
се запази или падне, редукцията от МОН в нашето направление ще е още по-голяма. Така че ние гледаме цялостната картина. 
Съкратили сме някои от позициите, които идват от катедрите, и въпреки това няма хабилитиран преподавател, дори и доцентите, 
без поне една докторантура. Средно на един щатен хабилитиран преподавател се падат 1,4 нови докторантури, ако това бъде 
прието от АС и МОН. Ако има кандидати, ние можем да преразпределяме местата. Вашата катедра, доцент Кирилов, е заявила 10 
позиции, от които сте получили 7, ако желаете, вътрешно можем да ги преразпределим, щом ТЖМ и ИБЖ са толкова важни, но Вие 
имате по един хабилитиран в тези две научни специалности? Предложете Вие как да ги разпределим. Ще го подложа на гласуване 
и ще го подкрепя.  

Необходимо е разбиране, колегиалност и солидарност, защото катедрите и техните решения са много важни, те са 
обучаващите звена, но общата картина и координацията между звената също са важни. Как ще изглеждат заявените от нас бройки 
сред другите докторски програми в другите направления и в Софийския университет, как ще се приемат от членовете на 
Академичния съвет, как стоят в национален план в направлението и през формулите на МОН, което в крайна сметка решава 
субсидираните от държавата позиции. Повтарям: катедрите са важни, съобразяваме се в максимална степен с катедрите, дори 
когато виждаме, че нямат достатъчно хабилитирани или достатъчно професори. Така че принципът за определяне на 
докторантурите е този – квалификационната характеристика и научните направления, които са записани в нея, защото тя е 
акредитирана. На второ място е капацитетът, като с предимство винаги са професорите. Ние имаме 8 професори, не можем някак 
да поискаме 44 докторантски позиции, не е релевантно. В другите факултети имат по 1 място за 2-3 хабилитирани, а при нас е 
обратно съотношението – по 1,4 на хабилитиран колега. За Вашата катедра съотношението е същото - 1,4, смятах го, за да не би 
да съм Ви ощетила. Кажете откъде да прехвърлим, за да има допълнително за колегите, които искат да имат по две бройки? Дадем 
ли на всички хабилитирани по двама кандидати, правим 50. Искаме да удовлетворим всички, но няма как, съобразяваме се с цялото 
и с принципите на субсидираните от държавата докторантури. Понеже видях доклада и искам да Ви удовлетворя искането, ако 
желаете, можем да прехвърлим една бройка от Култура и медии в ИТЖ или в ТЖМ. 

Доц. д-р Светлозар Кирилов: Не, не е необходимо, единствено аз бих предложил бройките с докторанти да се планират 
пропорционално на броя на хабилитираните преподаватели във факултета и в катедрата. Тъй като вече имаме 24, вече 25 
хабилитирани, това да бъде бройката за докторантите и от общата се прехвърля към катедрите и вече, ако има кандидати повече 
от някои от направленията другите катедри, които нямат кандидати да предоставят тези бройки. 

  Проф. д-р Веселина Вълканова: Абсолютно прав сте, благодаря за тази рационална позиция. Догодина наистина ще се 
наложи да слезем до 1 позиция на хабилитиран преподавател, такава е прогнозата. Като прочетох Вашия доклад, проверих 
специално да не съм ощетила някого, но наистина 1,4 е на Вашата катедра. Няма как всеки да получи 1,4, затова някои от колегите 
имат двама, а други - един. Ако ТЖМ и ИБЖ са по-важни от Култура и медии, Международна журналистика и Интеркултурна 
комуникация, можем да прехвърлим от тях, Вие кажете. Няма пренебрегнато направление, абсолютно всички са с положителни 
стойности. Нямаме ротация и нулеви стойности на определени научни специалности, какъвто е принципът в няки факултети. Някоя 
година имаш нула, следващата едно, но никой няма две. И тези бройки ще защитим трудно, какво остава за увеличение с 1/3. 
Заповядайте, професор Петрова. 

Проф. д-р Теодора Петрова: Катедрата е обучаващото звено, ако види някой този доклад в Университета, съвсем ще ни 
отрежат, защото ние обучаваме по направление на науката. Тази година имаме три направления и работим всички по тях. Според 
мен ние говорим за нещо, което е някъде в пространството. Ние заявяваме тези бройки, а утре Министерство, според това което 
слушам, че сме усвоили ще ни дадат 50%, защото ние не сме ги усвоили. Ако има кандидати, бройки винаги са се прехвърляли. По-
добре тези бройки да бъдат усвоени, отколкото да бъдат върнати. 

  Проф. д-р Веселина Вълканова: Колкото по-малко заявяваме, толкова по-голяма квота ще усвоим, разбирате ли, и в 
обратна пропорция, колкото повече заявяваме, толкова по-малко усвояваме и бройките ще бъдат редуцирани. Наблюдаваме по 
катедри развитието на докторската програма, кои специалности как се развиват и колко докторанти защитават успешно. Например, 
тъй като доцент Ковачева нямаше докторанти, аз лично насочих моя докторантка Олга Колар към нея. Аз бях избрана за научен 
ръководител, но предпочетох да насоча докторантката към един новоизбран доцент като доц. Ковачева. Нормално, в другите 
факултети, новите доценти не получават автоматично докторанти, с предимство са професорите, около които вече има школи и 
водят важни научни направления. От друга страна, това са субсидирани от държавата места, вие можете да привличате докторанти 
на самостоятелна подготовка, чуждестранни докторанти, които са платени форми на обучение. По същия начин, както стоят нещата 
при бакалавър и магистър, вече стоят и при доктор. Държавата казва – толкова пари има, повишихме субсидията, повишихме 
стипендията, ограничаваме Ви местата. Свърши с факултетния и с катедрения волунтаризъм, когато обявявахме по 55 докторанти, 
без да се обсъжда от ФС и с голям риск докладите да бъдат спрени от АС.  

Доц. д-р Светлозар Кирилов: Мисля, че би било подходящо да запазим тази бройка, предложена от Вас, и вече, ако в 
някое от направленията има повече желаещи, да проявяваме солидарност между катедрите и да преотстъпваме бройките. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Разбира се, неусвоените бройки се прехвърлят за допълнителния прием или се 
предлагат за вътрешно преразпределение в направлението - т.е. и бройките на БИН, които не са усвоени, не само нашия ресурс 
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можем да ползваме, стига да имаме кандидати. Проблемът е, че кандидатите намаляват. Сега за 36 заявени позиции имахме 14 
кандидати. При тази висока стипендия, при този висок статус, който имаме с най-висока оценка от акредитация, са 14, от които през 
януари ще зачислим 10 кандидати. Ако няма други изказвания, моля да гласуваме. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 25 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 18 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Факултетният съвет прие предложението. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Професор Михайлов има още едно предложение. Доцент Станкова, заповядайте. 

Доц. д-р Светлана Станкова: Във връзка с видоизменена заповед на Ректора № РД-19-410 от 15.11.2022 г. за 
Разпределението на средствата, предоставени на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по Националната програма 
„Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна 
информация“ между факултетите и департаментите и съобразно Методика на МОН за разпределението на средствата по звена за 
допълнителни възнаграждения, предоставени въз основа на Решение № 733 от 21 октомври 2021 г. на Министерския съвет за 
одобряване на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания 
и отворения достъп до научна информация“ предлагам индивидуално възнаграждение от 292.14 лв. за публикация през 2020 на 
статия „Linguistic forms and text functions“ от постдокторант на ФЖМК г. в категория Q3 на Scopus. 

Професор Вълканова даде думата за изказвания по доклада. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 25 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 17 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Факултетният съвет прие предложението. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Благодаря Ви, доцент Станкова. Заповядайте доцент Петкова. 

Доц. д-р Дияна Петкова: Би следвало професор Михайлов да поднесе този доклад, тъй като е получено заявление от 
доцент Светлозар Кирилов, който се оттегля като член на комисията за избора по програмата Еразъм. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Сега ли искате да променяме комисията или януари? Имате ли готовност да предложите 
друг член на мястото на доцент Кирилов? 

Доц. д-р Дияна Петкова: Доцент Кирилов предлага доцент Мария Попова да го замести. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: А доцент Попова съгласна ли е, понеже отсъства? 

Доц. д-р Светлозар Кирилов: Не съм я уведомил. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Аз бих предложила професор Дерменджиева, ако е съгласна. 

Проф. д-р Грета Дерменджиева: Давам път на младите колеги, те са по-енергични. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Да приемем доцент Мария Попова, както доцент Кирилов предложи, ако искате, а ако тя 
си направи самоотвод, ще правим избор отново през януари. 

Професор Вълканова подложи на гласуване предложението. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 25 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 17 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Факултетният съвет прие предложението. 
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По точка трета от дневния ред – Доклади на ръководителите на катедри. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Трета точка – доклади на ръководителите на катедри. Най-напред давам думата на 
професор Петрова да докладва за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“. 

Проф. д-р Теодора Петрова: Уважаеми членове на Факултетния съвет, на свое заседание от 05.12.2022 г. членовете на 
катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ при кворум 5, списъчен състав 7, редуцирани 0, присъстващи 1, отсъстващи 2 
(Протокол №7 от 05.12.2022 г.) взеха следните решения: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ – ОКС „БАКАЛАВЪР“    

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да одобри: 

 учебна програма за избираема дисциплина „Политико-исторически взаимовръзки“, разработена  от д-р Валери Маринов 
Програмата се предлага за ОКС „бакалавър“, специалност „Комуникационен мениджмънт“, II курс, I семестър, с хорариум 30/0, 
кредити 2, форма на заключителен контрол „текуща оценка“. Учебната програма е рецензирана от проф. д-р Теодора Петрова. 
Промяната влиза в сила от учебната 2022/2023 г. (за випуск 2022/2023 г.)  

 учебна програма за задължителна дисциплина „Сравнителен анализ на дигиталното съдържание“, разработена от доц. 
д-р Светлана Станкова. Програмата се предлага за ОКС „Бакалавър“, специалност „Комуникационен мениджмънт“, IV курс, VII 
семестър, с хорариум 45/15, кредити 5, форма на заключителен контрол „изпит“. Учебната програма е рецензирана от проф. д-р 
Теодора Петрова. Промяната влиза в сила от учебната 2022/2023 г. (за випуск 2019/2020 г.)  

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 24 
присъстващи  - 19 
редуцирани  - 5 
отсъстващи  - 0 
гласували „За” - 18 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Факултетният съвет прие предложението. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ – ОКС „МАГИСТЪР“ 

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да одобри актуализираните и рецензирани учебни програми: 

 учебна програма за задължителна дисциплина „Креативен бизнес“ разработена  от доц. д-р Александър Христов. 
Програмата се предлага за ОКС „магистър“, специалност „Продуцентство и креативна индустрия“, редовно обучение. Учебната 
програма е рецензирана от проф. д-р Теодора Петрова. 

 учебна програма за задължителна дисциплина „Креативен бизнес“ разработена  от доц. д-р Александър Христов. 
Програмата се предлага за ОКС „магистър“, специалност „Продуцентство и креативна индустрия“, задочно обучение. Учебната 
програма е рецензирана от проф. д-р Теодора Петрова. 

 учебна програма за избираема дисциплина „ПР на медийна организация на спортни събития“ разработена от проф. д-р 
Ефрем Ефремов. Програмата се предлага за ОКС „магистър“, специалност „Продуцентство и креативна индустрия“, редовно 
обучение. Учебната програма е рецензирана от гл. ас. д-р Лора Симеонова. 

 учебна програма за избираема дисциплина „ПР на медийна организация на спортни събития“ разработена от проф. д-р 
Ефрем Ефремов. Програмата се предлага за ОКС „магистър“, специалност „Продуцентство и креативна индустрия“, задочно 
обучение. Учебната програма е рецензирана от гл. ас. д-р Лора Симеонова. 

 учебна програма за задължителна дисциплина „Право на интелектуална собственост“ разработена от Велизар Соколов. 
Програмата се предлага за ОКС „магистър“, специалност „Продуцентство и креативна индустрия“, редовно обучение. Учебната 
програма е рецензирана от гл. ас. д-р Мая Василева. 

 учебна програма за задължителна дисциплина „Право на интелектуална собственост“ разработена от Велизар Соколов. 
Програмата се предлага за ОКС „магистър“, специалност „Продуцентство и креативна индустрия“, задочно обучение. Учебната 
програма е рецензирана от гл. ас. д-р Мая Василева. 

Професор Вълканова даде думата за изказвания по доклада. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 25 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 18 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Факултетният съвет прие предложението. 
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Проф. д-р Веселина Вълканова: Благодаря Ви, професор Петрова. За катедра „Комуникация, връзки с обществеността и 
реклама“. Заповядайте, доцент Петкова. 

Доц. д-р Дияна Петкова: Уважаеми колеги, на свое заседание от 30.11.2022 г. (Протокол №6) членовете на катедра 
„Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ при кворум 5, списъчен състав 7, редуцирани 0, присъстващи 7, отсъстващи 0 
взеха следните решения: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ – ОКС „БАКАЛАВЪР“   

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет да одобри: 

 учебна програма за избираема дисциплина „История на българската реклама“, разработена  от гл. ас. д-р Никола 
Вангелов. Програмата се предлага за ОКС „бакалавър“, специалност „Връзки с обществеността“, редовно обучение. Учебната 
програма е рецензирана от проф. дфн Христо Кафтанджиев. 

 учебна програма за избираема дисциплина „История на българската реклама“, разработена  от гл. ас. д-р Никола 
Вангелов. Програмата се предлага за ОКС „бакалавър“, специалност „Връзки с обществеността“, задочно обучение. Учебната 
програма е рецензирана от проф. дфн Христо Кафтанджиев. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Аз ще подкрепя тази програма и бих Ви предложила този избираем предмет да стане 
задължителен, защото историята на българската реклама досега не беше изследвана сериозно и не се преподаваше, а това е 
важно, освен това се очертава един специалист в катедрата в лицето на гл. ас. д-р Никола Вангелов, който очевидно ще се 
хабилитира по тази дисциплина.  

Професор Вълканова даде думата за изказвания по доклада. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 25 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 18 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Факултетният съвет прие предложението. 

Доц. д-р Дияна Петкова: И второто ни предложение, което взехме на свое заседание от 02.12.2022 г. (Протокол №7): 

ПРОМЯНА В ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА ДОКТОРАНТ   

Катедреният съвет разгледа заявление от докторант Десислава Любенова Францова, редовна форма на обучение, 
докторска програма (Медии и комуникации – Телевизионна журналистика) с научен ръководител доц. д-р Жана Попова, и предлага 
на Факултетния съвет да приеме промяна на темата на дисертационния труд от индивидуалния план на докторанта, както следва: 

От "Телевизионната спортна журналистика в България – тенденции и перспективи" на "Спортната телевизионна 
журналистика – политически и културни влияния в цифровата епоха". 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Колеги, имате ли изказвания? 

Докт. Благовест Илиев: Принципно темата на дисертационния труд не е такава, каквато е в заявлението, т.е. има различие 

от това, което е качено в катедрата. Писах на докторантката, която впоследствие разбра, че темата ѝ е различна. Тя дори не е 

подала заявлението, то е подадено от научния ѝ ръководител. 

Доц. д-р Дияна Петкова: Да, защото ние го изискахме от катедрата, за да сме сигурни, че е съгласувано с научния 
ръководител. 

Докт. Благовест Илиев: Да, но темата вътре в заявлението, която Вие сте гласували, не отговаря едно към едно с темата, 
която иска докторантът. Междукултурно влияние на спорта и културологично влияние на спорта, имаме доайен на спортна тематика, 
може да каже, че това са две различни неща и културни промени в спорта не могат да доказват текст. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Ако няма лично заявление на докторанта, това не е много редно. 

Доц. д-р Дияна Петкова: При нас се получи и обраното. Получава се заявление от докторанта, което не е напълно 
одобрено от научния ръководител. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Да, трябва да има взаимно съгласие, обикновено научният ръководител одобрява 
темата, предложена от докторанта, във всички случаи докторантът не може да не знае или да не е съгласен с темата.  

Проф. д-р Теодора Петрова: Трябва да се провери дали има необходимия срок за промяна на темата. Мисля, че беше 
една година преди отчисляване. Наистина трябва да има подписано заявление от докторанта, но отговорността пред катедрата е 
на научния ръководител. Трябва да има заявление от доктората и наистина е проблем, ако няма.  По-добре да го решим на 
януарския съвет. 
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Проф. д-р Веселина Вълканова: Има време, докторантката се отчислява през юли. Предлагам следното, ако не 
възразявате. Да поканите научния ръководител и докторанта в катедрата и да изясните темата, за да не се получава 
недоразумение. Научният ръководител и докторантът трябва да присъстват на заседанието. Всичко друго говори, че няма 
комуникация между докторат и научен ръководител и че катедрата като обучаващо звено не съдейства за това. Това са някакви 
прецеденти, които започват да ме притесняват. 

Доц. д-р Дияна Петкова: Добре, ще го вземем предвид и ще ги поканим 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Добре, разбрахме се, това не го гласуваме. Сега преминаваме към доклада на доцент 
Кирилов за катедра „История и теория на журналистиката“. 

Доц. д-р Светлозар Кирилов: Уважаеми членове на Факултетния съвет, на свое заседание от 14.12.2022 г. (Протокол  
№ 4) членовете на катедра „История и теория на журналистиката“ при кворум 4, списъчен състав 7, редуцирани 1, присъстващи 6, 
отсъстващ 1  взеха следните решения: 

ГОДИШНА АТЕСТАЦИЯ НА ДОКТОРАНТИ 

Катедреният съвет е разгледал годишния отчет и предлага на Факултетния съвет да бъде атестиран с положителна 
атестация следния докторант: 

 Петър Борисов Шойлев – докторант на самостоятелна подготовка по професионално направление 3.5. ОКИН докторска 
програма (Медии и комуникации – Карикатурата в медиите), с научен ръководител проф. д-р Здравка Константинова, за периода 
15.11.2021 г. – 15.11.2022 г.  

Професор Вълканова даде думата за изказвания по доклада. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 25 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 18 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Факултетният съвет прие предложението. 

ОТЧИСЛЯВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ 

Катедреният съвет предлага на Факултетния съвет на основание чл. 63, ал. 2 от ПУРПНСЗАДСУ г. да бъде отчислен с 
право на защита докторантът на самостоятелна подготовка Петър Борисов Шойлев по професионално направление 3.5. ОКИН 
докторска програма Медии и комуникации – Карикатурата в медиите, с научен ръководител проф. д-р Здравка Константинова, 
считано от 15.11.2022 г. 

След проведеното явно гласуване:  
списъчен състав - 25 
присъстващи  - 18 
редуцирани  - 4 
отсъстващи  - 3 
гласували „За” - 18 
гласували „Против” - 0  
гласували „Въздържал се” - 0  
Факултетният съвет прие предложението. 

По точка осма от дневния ред – Разни. 

Проф. д-р Веселина Вълканова: Сега точка – разни. Имате ли по точка разни нещо, ако не, благодаря, че се отзовахте 
днес, на всички пожелавам светли празници и много щастлива Нова година. Сега заповядайте на предколеден коктейл в 29 зала. 

Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Веселина Вълканова закри заседанието. 
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