ПРОТОКОЛ № 112/11.07.2017

Препис-извлечение!
Протокол № 112
Днес, 11.07.2017 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи: 21
Отсъстващи:проф. д-р Иван Чалъков, проф. д-р Райчо Пожарлиев, доц. д.и.н. Димчо Чешмеджиев, доц.д-р
Антоанета Дончева, доц. д-р Добринка Парушева, доц. д-р Светлана Събева, доц. д-р Тодор Христов; студент Пепа
Ганчева;
Редуцирани: проф. д-р Иво Христов (неплатена отпуска)
Решение се взима с 16 положителни гласа.
Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
1. Обсъждане и гласуване на доклад-самооценка и съпътстваща документация на докторски
програми Етнология и Социология;
2. Процедурни;
3. Текущи.
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.
По точка 1 от Дневния ред:

Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема доклад самооценка и придружаваща
документация за акредитацията на докторската програма по Етнология от професионално направление 3.1
Социология, антропология и науки за културата, по област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки.

Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема доклад самооценка и придружаваща
документация за акредитацията на докторска програма по Социология от професионално направление 3.1
Социология, антропология и науки за културата, по област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки.
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува насочване към публична защита на
дисертационния труд на Такухи Зарех Тавитян на тема: „Арменците в България. Идентичност и
историческа памет", по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма: Етнология и одобри
следния състав на Научно жури по процедурата:
Външни членове:
1. Доц. д-р Николай Иванов Вуков
област на висше образование 2. Хуманитарни науки
професионално направление 2.1. Филология (Фолклористика)
научна специалност: (Фолклористика)
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музея към БАН
2. Проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова
област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност : Науки за културата;
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново);
3. Доц. д-р Вихра Господинова Баева
област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
професионално направление: 2.1. Филология (Фолклористика)

научна специалност: Фолклористика (Традиции и символна антропология)
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музея към БАН
Резервен член:
Доц. д-р Екатерина Евгениева Анастасова
област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
професионално направление: 2.1. Филология (Фолклористика)
научна специалност: Фолклористика и Етнография. (вкл.български фолклор, славянски фолклор) Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките
Вътрешни членове:
1. Доц. д-р Красимира Христова Кръстанова
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност : Антропология;
„Паисий Хилендарски“, Катедра „Етнология“
2. Доц. д.и.н. Димчо Дончев Чешмеджиев
по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност: Науки за културата (Теория и история на културата), ПУ „Паисий Хилендарски“,
Катедра „Етнология“
Резервен член:
Проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Науки за културата (Антропология на религиите),
„Паисий Хилендарски“, Катедра „Етнология“
Процедурата по защита на дисертационен труд да се проведе на 19.10.2017 година.

Решение: Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по област на
висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата научна специалност Социология (Социални изследвания на науката и
технологиите), ФС на Философско-историческия факултет гласува следния състав на научно жури
Външни за ПУ „Паисий Хилендарски” членове:
1. Проф. д-р Мария Недева Недева
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Социология (Социология на науката - наука, технологии и иновационна политика), Allience
Manchester Business School, The University of Manchester, UK
2. Проф. дсн Пепка Александрова Бояджиева
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Социология, Институт за изследване на обществата и знанието
3. Доц. дсн Светла Йовчева Колева
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Социология, Институт за изследване на обществата и знанието
Резервен външен член:
Проф. дсн Кръстина Георгиева Петкова
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.,
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

научна специалност Социология, Институт за изследване на обществата и знанието
Вътрешни членове:
1. Проф. д-р Иван Христов Чалъков
по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Социология (Социология на науката, технологиите и иновациите), ПУ „Паисий
Хилендарски”, ФИФ, Ръководител Катедра „Приложна и институционална социология“
2. проф. д-р Иво Ангелов Христов
област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Социология (Социология на правото и модерните институции)
ПУ „Паисий Хилендарски”, ФИФ, Катедра „Приложна и институционална социология”
3. Доц. д-р Ина Димитрова Димитрова
област на висше образование 2. Хуманитарни науки
професионална направление 2.3. Философия
научна специалност Философия (Социална философия)
ПУ „Паисий Хилендарски”, ФИФ, Катедра „Философия”
4. Доц. д-р Добринка Драгиева Парушева
област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Науки за културата (Теория и история на културата)
ПУ „Паисий Хилендарски”, ФИФ, Катедра „Етнология”
Резервен вътрешен член:
Доц. д-р Сийка Костадинова Ковачева
област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1.Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Социология (Социология на социалната политика)
ПУ „Паисий Хилендарски”, ФИФ, Катедра „Приложна и институционална социология”

Решение: Във връзка с провеждането на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по област на
висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.2 История и археология; Научна
специалност Нова и най-нова обща история (История на религиите), със срок 3 месеца от обнародването в ДВ,
ФС на Философско-историческия факултет гласува следния състав на научно жури
Външни за ПУ „Паисий Хилендарски” членове:
Проф. дин Иван Динев Русев - Икономически университет – Варна; област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България);
2. Проф. д-р Андрей Димов Андреев - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща
история);
3. Доц. д-р Иван Методиев Петров - ЮЗУ „Неофит Рилски“; област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща
история).
Резервен външен член:
Доц. д-р Костадин Илиев Паев - ЮЗУ „Неофит Рилски“; област на висшето образование 1. Педагогически
науки, професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по
история).
1.

Вътрешни членове:
1. Проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев - ПУ “Паисий Хилендарски“; област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на България);

2. Доц. д-р Симеон Койчев Кацаров – ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща
история);
3. Доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко - ПУ “Паисий Хилендарски“; област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща
история);
4. Доц. д-р Бойко Герчев Белегов - ПУ “Паисий Хилендарски”; област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща
история).
Резервен вътрешен член:
Проф. дин Камен Манолов Гаренов – ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висшето образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология, (Пастирско богословие) и
професионално направление 2.2. История и археология (История на България).

Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема становището на научния ръководител и
одобрява годишния отчет на докторант на самостоятелна подготовка Красимир Романов Асенов от
докторска програма Етнология за периода 11.07.2016 до 18.06.2017 година, като дава положителна
атестационна оценка: Много добър.

Решение: ФС на Философско-историческия факултет отчислява с право на защита докторант на свободна
подготовка Красимир Романов Асенов от докторска програма Етнология, по област на висше образование
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, считано от 19.06.2017.
Докторантът, Красимир Романов Асенов, е представил готов за предварително обсъждане дисертационен труд
на тема „Възникване, пространствено и културно развитие на Арман махала – гр. Пловдив“, с научен
ръководител проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер.

Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува предложениe за хонорувани преподаватели и
щатни хабилитиран и нехабилитирани преподаватели, ангажирани с извеждането на учебния процес във
Филиала на ПУ в гр. Смолян през учебната 2017/2018 г. в съответните специалности, а именно:

№

Име на
преподавателя

Специалност/и

Дисциплина

Семестър Хорариум

Общо в
упражнения

ПУ – Философско-исторически факултет
Туризъм

БЕИКМ
1.

Доц.д-р Бойко Белегов БЕИКМ

БЕИКМ

Туризъм

2.

Доц. д-р В. Петрусенко

(редовно)
Туризъм
(задочно)

България между традициите и
модерността – събития и паметници
История на Русия
Нова обща история

Съвременна обща история

Исторически обекти и маршрути на
Европа
Исторически обекти и маршрути на
Европа

втори

360 ч. л.+
30 ч. л.

четвърти

45 ч. л.

пети

30 ч. л.

шести

15 ч. л.

седми

30 ч. л.

осми

30 ч. л.

осми

30 ч. л.

осми

15 ч. л.

13 ч. у. за
изпит

90 ч. + 7 ч.у.
за изпит

№

Име на
преподавателя

Специалност/и
Туризъм

3.

Доц. д-р Стоян Попов

Дисциплина
Локалното културно-ист. наследство

Семестър Хорариум
седми

30 ч. л.

(редовно)
Туризъм

Общо в
упражнения

Локалното културно-ист. наследство

седми

15 ч. л.

БЕИ, ИГ

Тракология

втори

30 ч. л.

БЕИ, ИГ

История на Стария свят – І част

първи

30 ч. л.

БЕИ, ИГ

История на Стария свят – ІІ част

втори

30 ч. л.

90 ч. + 7 ч.у.
за изпит

(задочно)
4.

5.

Доц. д-р Георги
Митрев
Доц. д-р Георги
Митрев / д-р Йордан
Илиев

15 ч. у.
Туризъм
(редовно)

6.

Доц. д-р Иван
Джамбов

195 ч. + 18
ч.у. за изпит

Зони и маршрути на културноисторическо наследство

четвърти

30 ч. л.

15 ч. л.

БЕИКМ

Музейно дело

трети

Туризъм

Музейно дело (ИД)

седми

БЕИ, ИГ

Археология на българските земи

втори

30 ч. л.

БЕИКМ

История на Византия

трети

30 ч. л.

Средновековна обща история

трети

15 ч. л.

четвърти

30 ч. л.

трети

30 ч. л.

четвърти

30 ч. л.

150 ч. + 20
ч.у. за изпит

(редовно и
задочно)

7.

Доц. д-р Илка Петкова БЕИКМ

БЕИКМ

8.

Доц. д-р Румяна
Комсалова

История на България
(Средновековие)

150 ч. + 6
ч.у. за изпит
240 ч. + 9
ч.у. за изпит

БЕИ, ИГ

История на България
(Средновековие) – І част

втори

30 ч. л.

БЕИКМ

История на България (XV – XVII в.)

пети

30 ч. л.

БЕИКМ

История на България (Възраждане)

пети

30 ч. л.

60 ч. + 3 ч.у.
за изпит

пети

30 ч. л.

60 ч. + 3 ч.у.
за изпит

9.

доц. д-р Тодор Радев
доц. д-р Агоп
Гарабедян

БЕИКМ

10.

История на балканските народи
(ХV-ХХ в.)

доц. д-р Пламен
Славов

БЕИКМ

Методика на обучението по история

шести

45 ч. л.

11.

90 ч. + 3 ч.у.
за изпит

Проф. д.и.н.

БЕИКМ

История на България (1978 – 1944 г.)

шести

30 ч. л.

седми

30 ч. л.

120 ч. + 3
ч.у. за изпит

12.

Людмил Спасов
БЕИКМ

История на България (След втората
световна война)

осми

30 ч. л.

60 ч. + 3 ч.у.
за изпит

гл.ас. д-р Борислава
Петкова

БЕИКМ

Културология

трети

30 ч.л.

60 ч. + 10
ч.у. за изпит

Доц. д-р Елена
Арнаудова

НУПЧЕ

Методика на обучението по музика в
начален етап на СОУ

четвърти

30 ч. л. и
15 ч.у.

195 ч. + 14
ч.у. за изпит

13.

Д-р Мина Маринова

14.
15.

№

Име на
преподавателя

Специалност/и

Дисциплина

Семестър Хорариум

Общо в
упражнения

НУПЧЕ

Основи на музиката

първи

15 ч. л. и
3 гр. х 30
ч. у.

ИГ

Геоморфология

първи

30 ч. л.

120 ч.л.+

ИГ

Почвознание

втори

30 ч. л.

6 ч. у. за
изпит

ИГ

Климатология и хидрология

втори

45 ч. л.

90 ч.+

Хонорувани преподаватели

1.

Проф.д-р Златка
Григорова - ВУААР

2.

Доц.д-р Даниела
Златунова - СУ

3.

Никола Запрянов

4.

Гинка Хаджииванова

3 ч. у. за
изпит
ИГ

Климатология и хидрология

втори

15 ч. у.

ИГ

География на населението и селищата

втори

15 ч. у.

45 ч. у. +

ИГ

Математическа география и
картография

първи

15 ч. у.

9 ч. у. за
изпит

ИГ

Физическо възпитание

втори

30 ч. у.

60 ч.у.+

БЕИ

Физическо възпитание

втори

30 ч. у.

6 ч. за изпит

Доктори, извеждащи лекционни курсове
1.

ас. Илияна Чакърова

БЕИКМ

Портали и уеб базирани системи за
култура

трети

30 ч. л.

60 ч.

Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува предложениe за хонорувани и на първи ОТД
от Филиал-Кърджали, с образователна и научна степен „доктор” преподаватели, ангажирани с извеждането
на учебния процес във Филиал „Любен Каравелов“ на ПУ в гр. Кърджали през учебната 2017/2018 г. в
съответните специалности, а именно:

Лектор

Специалност

Проф. дин Л. Спасов

БЕИ

Туризъм

Проф. дин А. Нейкова

БЕИ

Учебна
дисциплина
История на
България 18781944 г.

Избираема
дисциплина:
Българското
културно
наследство – 18 –
19 в.
Архивистика

Семестър

Лекции

VІ

30

VІІ

30

VІІ

30

V

30

Семинари

Упражнения

Проф. д-р Ц.
Каснакова

БЕИ

Доц. д-р Д.
Чешмеджиев

Поток/ БЕИ,
БЕАЕ

Методика на
обучението по
история
Стара българска
литература

VІ

30

І

30

ІV

30

V

30

II

30

І

30

Избираема
дисциплина:
Туризъм

Доц. д-р Кр.
Кръстанова

Туризъм

Византийското
културноисторическо
наследство/Бълга
рия и Балканите
между
Европейския
Изток и Запад
Културноисторически
туризъм

Факултативна
дисциплина 2:
Културата като
ресурс на туризма
и културните
дейности
Доц. д-р Г. Митрев

БЕИ

Стара история

БЕИ

Тракология

ІІ

30

Доц. д-р Б. Белегов

БЕИ

История на Русия
(ІХ – ХХ в.)

ІV

30

Доц. д-р Иван
Джамбов

БЕИ

Археология

I

45

Доц. д-р Ст. Попов

Туризъм

Избираема
дисциплина 1:
Културноисторически
обекти и
маршрути/Опазва
не на културноисторическото
наследство

ІІІ

30

VIII

30

ІІ

30

Туризъм

Д-р Й. Илиев

БЕИ

Избираема
дисциплина 6:
Археологическите паметници
като обект на
културноисторически
туризъм
Стара история

15

Гл. ас. д-р М.
Маринова

БЕИ

История на
България след
Втората световна
война

Гл. ас. д-р Б. Петкова

Поток/БЕИ,
БЕАЕ

Български
фолклор

Доц. д-р Елена
Арнаудова

НУПЧЕ

Методика на
обучението по
музика в начален
етап на СОУ

ПУПЧЕ

VІІІ

30

І

30

15

30

Основи на
музиката

15

ПРЕПОДАВАТЕЛИ на ПОТД ОТ ФИЛИАЛ-КЪРДЖАЛИ
С ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”
Лектор
Гл. ас. д-р Д. Борисов

Специалност
БЕИ

Учебна
дисциплина

Семестър

Лекции

История на
България ХV –
ХVІІ в.

ІІІ

45

История на
България
(Възраждане)

ІV

45

Избираема 2
(История)

VІ

15

V

30

VІ

30

Нова обща
история

Гл. ас. д-р В. Иванова

БЕИ

Увод в
историческото
познание

І

15

БЕИ

История на
балканските
народи XV-XX
век

ІV

45

V

30

Съвременна
обща история

VІІ

30

VІІІ

30

VІІІ

30

IV

30

БЕИ

БЕИ

Музейно дело

БЕИ

Историогра-фия

Семинари

Упражнения

Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува Допълнителна професионална квалификация
„Учител по религия (Православие)” за учебната 2017/18 година, с редовна форма на обучение и такса от 500,00
(петстотин лева) на година и приема учебния план на допълнителната квалификация.

Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува за хоноруван преподавател в специалност
„История“ – р.о., Десислава Данчева Босилкова по дисциплината „Нова обща история“ – 60 ч. упр., с тарифна
ставка 4,00 лв./час упр, без право на пътни и нощувки.
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува сумата от 48,60 лева на докт. Такухи Зарех
Тавитян за отпечатване на автореферати.
Решение: ФС на Философско-историческия факултет приема Правилник за научноизследователската
дейност на Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува конспект за държавен изпит на магистърска
програма „Културен мениджмънт“.

Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува в състава на комисиите към факултета на на
мястото на секретар Гергана Цонева да бъде гласувана секретар Боряна Радева

11.07.2017 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Красимира Кръстанова)
Протоколирал:
(Кремена Цанкова)

