А М Т И И – ПЛОВДИВ
ФАКУЛТЕТ „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА“

ПРОТОКОЛ
№ 3
Днес, 19-ти февруари 2018 г. се състоя Общо събрание при Факултет
„Музикална
педагогика“.
Присъстваха
щатните
преподаватели
(хабилитирани и нехабилитирани), представители на корепетитори и
студентската общност. Отсъстваха: проф. д-р Р. Смилков, доц. д-р Б. Ясенов
(в болнични), ас. М. Господинова, Л. Цекова (администрация) и Д. Димитров,
студент.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Попълване състава на Общото събрание (квота студенти).
2. Попълване състава на Факултетния съвет:
o Квота нехабилитирани преподаватели;
o Квота студенти.
3. Годишен отчет за дейността на Факултет „Музикална
педагогика“.
Председателят на Общото събрание, проф. Магдалена Чикчева
откри заседанието.
С явно гласуване бе предложен дневния ред за приемане от Общото
събрание.
проф. Ал. Димова – Предлагам втора точка от дневния ред да мине
след доклада на Декана на Факултета, тъй като в тази точка се очертават
проблеми.
Предложението бе подложено на явно гласуване от присъстващите
членове на ОС. От 41 души, 6 „души“ гласуват „въздържали се“, останалите
гласуват за смяна на точките в дневния ред, така че ДНЕВНИЯ РЕД добива
следния вид:
Попълване състава на Общото събрание (квота студенти).
Годишен отчет за дейността на Факултет „Музикална
педагогика“.
3. Попълване състава на Факултетния съвет:
o Квота нехабилитирани преподаватели;
o Квота студенти.
1.
2.

По първа точка от дневния ред:
проф. М. Чикчева – Ще Ви прочета квотата на студентите от осем
представители, която влиза в състава на Общото събрание. Моля, студентите
да се представят персонално, защото са от различни специалности и са
непознати за част от присъстващите. Съставът на студентите, които влизат в
състава на Общото събрание на Факултет „Музикална педагогика“ е следния:
1. Божана Михайлова Стефанова - 1-ви курс, „ПОМ“;
2. Калина Константинова Костадинова - 2-ри курс, „ПОМ“;
3. Стефан Милков Делиганев - 3-ти курс, „ПОМ“;
4. Димитър Кънчев Димитров
- 1-ви курс, „ИИК“; (отсъства)
5. Цветомир Детелинов Лазаров - 3-ти курс, „ИИК“;
6. Елена Косева Косева - 3-ти курс, „ИИ-поп/джаз“;
7. Иван Антонов Андонов - 3-ти курс, „ИИ-поп/джаз“;
8. Елеонора Емануилова Забунова - магистър, „ПОМ“
Студентите се представиха
членове на Общото събрание.

персонално

пред присъстващите

По втора точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ:
Въз основа на проведеното явно гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
ПРИЕМА доклада на доц. Кирил Чапликов, декан на Факултета за
калердарната 2017 г. с 15 гласа „да“, 1 „против“ и 19 „въздържали се“.

По трета точка от дневния ред:
РЕШЕНИЕ:
Въз основа на проведеното тайно гласуване, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА
- квота нехабилитирани преподаватели за членове на Факултетния съвет към
Факултет „Музикална педагогика“:
1. ас. д-р МИЛЕНА ИВАНОВА БОГДАНОВА - катедра „Музикална
педагогика и дирижиране“;
2. ас. ЕДУАРД МЪГЪРДИЧ САРАФЯН – катедра „Оркестрови
инструменти и класическо пеене“.
доц. К. Чапликов – Имаме предложение с проф. Чикчева, студента Стефан
Делиганев да влезе във Факултетния съвет, тъй като вече е приет за член на
Общото събрание. За сведение на тези от Вас, които не са членове на
Факултетния съвет, същият беше до сега член на Съвета. Изчаквахме
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подаването на списъка със студентите от проведеното от Студентския съвет
заседание и видяхме, че е предложен за член на Факултетното общо събрание.
Делиганев е трети курс, специалност „ПОМ“.
проф. М. Чикчева – При това положение имаме пълното основание – Стефан
Милков Делиганев, студент, 3-ти курс, „ПОМ“ да остане във Факултетния съвет,
разбира се с неговото съгласие. В противен случай ще проведем тайно
гласуване с другите представители.
Стефан Делиганев обяви съгласието си пред ОС да продължи да бъде член
на Факултетния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:
(проф. М. Чикчева)

Водил протокола:
(Д. Дякова)
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