
Общо събрание  
на щатните преподаватели, служители, студенти и докторанти  

във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” 

 
 Уважаеми колеги,  

На 14 ноември 2011 г. (понеделник) от 15 ч. в 6. ауд. ще се проведе Общо 

събрание за избор на Декан, ръководство на ОС и нов Факултетен съвет.  

Събранието ще протече при следния дневен ред: 

1. Избор на мандатна комисия; 

2. Избор на комисия по провеждане на изборите; 

3. Избор на председател и зам.-председател на ОС; 

4. Отчет на досегашното деканско ръководство (в рамките на 10-минутно 

резюме); 

5. Дискусия по отчета; 

6. Избор на Декан и Факултетен съвет. Кандидатурите за Декан, както и 

платформите на кандидатите могат да бъдат публикувани предварително или да бъдат 

оповестени пред членовете на ОС в деня на изборите. На всеки от кандидатите ще се 

предоставят 10 мин. за изложение на програма (виждания) и дискусия по нея. 
 

За да се оптимизира работата по техническата подготовка и провеждането на 

изборите, е необходимо: 

1) до 25 октомври 2011 г. секретарите на катедри да представят в Деканата 

списъците на кандидатите за членове на ФС (от хабилитираната и нехабилитираната 

квота), както и предложенията за председател и зам.-председател на ОС, обсъдени и 

приети на катедрени заседания; 

2) до 28 октомври 2011 г. да се проведат студентски и докторантски събрания, 

на които да бъдат предложени кандидати за ФС, като списъкът на утвърдените 

кандидати трябва да се предаде в Деканата най-късно до 2 ноември 2011 г.; 

3) отчетният доклад на досегашното деканско ръководство да бъде публикуван 

най-късно до 2 ноември 2011 г. 
 

Наред с това ръководството на ОС п р е п о р ъ ч в а : 

1) до 4 ноември 2011 г. да бъдат публикувани платформите на кандидатите за 

Декан; за да се осигури достатъчно време на членовете на ОС да се запознаят с тях;  

2) допълнителните предложения на катедрите за председател и зам.-председател 

на ОС, както и за членове на ФС да бъдат представени на председателя на ОС най-

късно до 14:00 часа на 14 ноември 2011 г., за да бъдат предварително изработени 

съответните бюлетини. 

 

    доц. д-р Красимира Чакърова, 

    зам.-председател на ОС на Филологическия факултет  

 

 


