ПРОТОКОЛ № 65/26.11.2012

Препис-извлечение!
Протокол № 65
Днес, 26.11.2012 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи:17
Отсъстващи:12 – проф. дмн Георги Тотков, проф. дтн Димитър Киров, проф. дфн
Албена Хранова, проф. дфн Любомир Христов; проф. дфн Огнян Сапарев, доц. д-р
Добринка Парушева, доц. д-р Иво Христов, доц. д-р Константин Куцаров, студент Георги
Панчев, студент Тихомир Ташев, студент Кристиян Найденов; студент Милен Миленов.
Редуцирани: –доц. д-р Иван Чалъков;
Решение се взима с 16 положителни гласа.
Доц. д-р Мария Шнитер предложи следния Дневен ред:
1. Доктор хонорис кауза;
2.
3. ...
4. ...
Дневният ред бе подложен на гласуване и приет единодушно.

По т.1 от дневния ред:
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява предложението на Катедра “Теология” почетно
звание Доктор хонорис кауза на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
да бъде присъдено на Митрополит Волокаламски Иларион.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява зачисляването на Биляна Йорданова Попова
като докторант на самостоятелна подготовка с тема “Българските майстори на
народни музикални инструменти”, 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 научен
ръководител доц. д-р Наталия Рашкова Рашкова.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява прехвърлянето на докторант Петя Сашева
Клинкова от Катедрата по славянска филология на ФФ в Катедра “Етнология” на
ФИФ на ПУ “Паисий Хилендарски” с тема “Употреби на традицията и формиране
на локалната идентичност”. Научен ръководител е доц. д-р Владимир Пенчев
ИЕФЕМ при БАН.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява дисертационния труд на Аксиния Радославова
Бутева на тема “Женските клубове за везба: традиционната технология в

съвременните културни практики”, по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, докторска програма Етнография (Eтнология)
за откриване на процедура по защита.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следното Научно жури по процедура за защита
на дисертационен труд на Аксиния Радославова Бутева на тема “Женските клубове
за везба: традиционната технология в съвременните културни практики”, по област
на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска
програма Етнография (Eтнология):
Външни членове:
1. проф. дфн Иван Стефанов Иванов (по област на висше образование 3.
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата, научна специалност
Културология; София; пенсионер);
2. проф. дсн Веска Пенчева Кожухарова - Живкова (по област на више
образование 3. Стопански, социални и правни науки, професионално
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата,
Социология; пенсионер; София; пенсионер).
3. доц. д-р Виолета Илиева Василчина (по област на висше образование 3.
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата, научна специалност
Изкуствознание; София; пенсионер);
доц. д-р Петко Петров Христов - резерва (по област на висше образование 3.
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата, научна специалност
Антропология на миграциите; София, ИЕФЕМ при БАН).
Вътрешни членове:
1. доц. д-р Красимира Христова Кръстанова (по област на висше образование 3.
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата, научна специалност
Етнология; катедра „Етнология”, ПУ „Паисий Хилендарски”)
2. доц. д-р Добринка Драгиева Парушева (по област на висше образование 3.
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата, научна специалност
Антропология; катедра „Етнология”, ПУ „Паисий Хилендарски”)
доц. д-р Мария Антонова Шнитер - резерва (по област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна

специалност Българска литература; катедра „Етнология”, ПУ „Паисий
Хилендарски”)

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява датата 15 март 2013 г. за провеждане на
процедурата по защита на дисертационен труд на Аксиния Радославова Бутева на
тема “Женските клубове за везба: традиционната технология в съвременните
културни практики”, по област на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки
за културата, докторска програма Етнография (Eтнология).

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следния прием на докторанти в Катедра
“Социология и науки за човека” по област на висше образование 3. Стопански,
социални и правни науки, професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата:
•

Едно редовно място за докторска програма по Социология.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следния прием на докторанти в Катедра
“Приложна и институционална социология” по област на висше образование 3.
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата:
•

Три редовни мяста за докторска програма по Социология

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следния прием на докторанти в Катедра
“Етнология” по област на висше образование 3. Стопански, социални и правни
науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за
културата:
•
•
•

две редовни и две задочни места за докторска програма по Науки за
културата;
три редовни и едно задочно места за докторска програма по Етнология;
три редовни и едно задочно места за докторска програма по Социална
антропология.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява предложението на Катедра “Етнология”: всеки
студент, който не си е предал в срок теренния материал, получава слаба оценка.
Първата дата за предаване на материалите е първият понеделник от месец

септември, втората – втори понеделник и третата е последният ден от
ликвидационната сесия.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следните ПОСТОЯННИ промени в Учебния
план на специалност Теология:
1. Включва се ИД Българският църковен въпрос 18-19 в. Българска екзархия – І сем
проф. дин Иван Стоянов, гост-професор 40/0; 2 кредита
2. Отпада Хор от ФД І и ІІ сем.;
3. АВИТО от І семестър да стане ИД във ІІ сем.;
4. Източно църковно пеене от ФД да стане ИД, като 3 част се изучава в ІІІ семестър;
5. Църковно-славянски език да се изучава като задължителна дисциплина І сем. 15/30
и ІІ сем. 0/30 и отпада като ФД от ІІІ семестър;
6. ФД История на България и Църковнонационалните борби през Възраждането в ІІІ
семестър да отпаднат;
7. Дисциплината Християнска философия от два семестъра да бъде променена в един,
с хорариум 30/0, ІІ сем, 3 кредита, И;
8. Дисциплината История на българското богословие от ІV сем. да отпадне и да се
замени
с
История
и
етнология
на
средновековната
българска
литература(Старобългарска литература) – поток, с хорариум 30/15;
9. Дисциплината История на съвременните православни църкви да се премести от ІV
в VІ семестър;
10. Дисциплината Обща психология да се премести от ІV в VІ семестър, с название
само Психология!!;
11. ФД История на Русия и История на балканските народи да отпаднат от ІV сем;
12. Дисциплината Етически системи от ІV семестър – да отпадне;
13. Дисциплината Латински език в ІV семестър да стане с хорариум 30/0(хабилитарн
доц. Мария Костова) 0897228587
14. Дисциплината Неправославни изповедания да се замени с Инославни изповедания,
V семестър, същият хорариум и кредити 30/15, 5 кредита
15. Дисциплината Християнски сюжети в класическата руска и българска литература,
от V-VІ семестър, се редуцира в V, като избираем 30/15;
16. Дисциплината Практика в Vи VІ семестър да стане “Литургична практика”
съответно 0/15, и 0/30 т.о.;
17. Дисциплината
Нехристиянски
религиозни
учения
V семестър
става
ИД(задължително ИД);
18. Пастирска психология да се преименува на Пастирско богословие(направена
еднократна промяна ФС 64/22.10.2012!);
19. Риторика VІ семестър да отпадне Правоговор 0/30, Ивана Колева;
20. Християнство и култура от VІ семестър да отпадне;
21. Християнска апологетика(ІІ част) от VІ семестър да отпадне;
22. Патрология (ІІІ част) V семестър да отпадне;
23. Нравствено богословие (ІІІ ч), VІІ семестър да отпадне;
24. Правоговор от VІІ семестър да отпадне;
25. Църковна дипломация VІІІ семестър да отпадне;
26. Пастирско богословие от VІІІ семестър да отпадне;
27. Добавя се Преддипломен семинар VІІІ семестър 30/0, 4 кредита;

Промените се отнасят за студентите от I, II и III курс и влизат в сила от учебната
2012/2013 учебна година.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следните хонорувани преподаватели за
специалност Теология, редовно обучение, I семестър:
1. д-р Ивайло Николов Николов - Въведение на Свещ. Писание на Стария Завет, 65
ч (60 ч. упр в І семестър +5 ч за изпит),
2. Свещ. Добромир Костов - Богослужение и типик (ч. 1) – 30 ч. упр,
3. Красимир Димитров Димитров - Източно църковно пеене (ч. 1) и (ч. 3) - 65 ч. упр, І
и ІІІ семестър редовно
4. доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова – Църковно-славянски език, 65
часа (60 ч. упр, + 5 часа изпит); І семестър редовно
5. д-р Ева Кръстева Ковачева - Тълкуване на Свещ. Писание на НЗ (ч. 1), 65
часа(60 ч. упр, + 5 часа изпит); ІІІ семестър
6. Алексей Симеонов Стамболов – общо 30 ч. упр; Патрология 1ч ІІІ сем. – 15 часа
упражнения, Догматическо богословие 3 ч VІІ сем– 15 часа упражнения
7. проф. дфн Любомир Илиев Христов - Руска религиозна философия – 65 ч. упр,
(60 ч. упр, + 5 часа изпит); ІІІ сем.
8. хон.ас. Димитър Атанасов Мирчев - Библейски гръцки език 35 ч упр.
(30+5изпит);
9. доц. д-р Апостол Живков Делипапазов,(арх.Авксентий) – 90 часа/упражнения Практика (литургична) 15 V сем., Литургика (1 ч) 75 ч. упр, VІІ сем;
10. хон.ас.Васко Йорданов Петров –90 часа/упражнения - Омилетика (ч 1) 75 часа
упражнения, VІІ семестър, ИД Практика(литургична) 15 часа упражнения VІІ
семестър;
Взети часове (за периода 1 октомври 14 ноември 2012 ), в първи семестър, от
хонорувани преподаватели по следните дисциплини:
1. проф. дфн
Георги Теологов Каприев Символи и знаци в
еклесиологията на християнското изкуство – 65 ч. упр
2. хон.ас. Валери Георгиев Стоицов – 60 часа упражнения, по
дисциплините Въведение на Свещ. Писание на Стария Завет, 15 ч. упр.; Тълкуване
на Свещ. Писание на Стария Завет(ч 1), 15 ч. упр., І семестър и Тълкуване на Свещ.
Писание на НЗ (ч. 1) 30 ч. упр.

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следните хонорувани преподаватели за
специалност Теология, редовно обучение, I семестър:
1. Свещ. Добромир Костов - Богослужение и типик (ч. 2) – 20 ч. (15+ 5 ч изпит)
упр; ІІ семестър редовно;
2. Красимир Димитров Димитров - Източно църковно пеене (ч. 2) - 30 ч. упр,; ІІ
семестър редовно
3. доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова – Църковно-славянски език,
30 часа; ІІ семестър редовно
4. д-р Ева Кръстева Ковачева – общо 170 ч/упр. по дисциплините Въведение в
Свещ. Писание на НЗ (ч. 1), 75 часа (70 ч. упр, + 5 часа изпит), ІІ семестър;
Тълкуване на Свещ. Писание на НЗ(ч 2) 95 часа (90 ч. упр, + 5 часа изпит), с,
ІV семестър;
5. проф. дфн Георги Теологов Каприев - Християнска философия 65 ч. упр, (60
ч. упр, + 5 часа изпит), ІІ семестър;

6. хон.ас.Алексей Симеонов Стамболов – общо 30 ч. упр; по дисциплините
Патрология (ч 2) ІV сем. – 15 часа упражнения, Догматическо богословие (ч
2) – Учение за православната вяра VІ семестър – 15 часа упражнения;
7. хон.ас. Васко Йорданов Петров – общо 255 ч. упр. по дисциплините Обща
история на църквата 95 часа упражнение в ІV семестър,
Практика(литургична) 15 часа упражнения VІ семестър, Омилетика (ч 2) 110
(105+5 изпит) часа упражнения, VІІІ семестър, ИД Практика(литургична) 15
часа упражнения VІІІ семестър;
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следните хонорувани преподаватели за
специалност Теология, редовно обучение, I семестър:
1. Свещ. Добромир Костов - Богослужение и типик (ч. 2) – ч. 13 (8 + 5 ч изпит)
упр; ІІ семестър задочно;
2. Красимир Димитров Димитров - Източно църковно пеене (ч. 2) - 15 ч. упр; ІІ
семестър задочно
3. доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова – Църковно-славянски език,
30 часа; ІІ семестър задочно(15 +15 защото дисциплината не е учена І
семестър)
4. д-р Ева Кръстева Ковачева – общо 90 ч/упр. по дисциплините Въведение в
Свещ. Писание на НЗ (ч. 1), 45 часа (40 ч. упр, + 5 часа изпит) ; ІІ семестър;
Тълкуване на Свещ. Писание на НЗ(ч 2) 45 часа (45 ч. упр, + 5 часа изпит) ;
ІV семестър
5. проф. дфн Георги Теологов Каприев - Християнска философия 35 ч. упр, (30
ч. упр, + 5 часа изпит); ІІ семестър
6. хон.ас.Алексей Симеонов Стамболов – общо 16 ч. упр,; по дисциплините
Патрология (ч 2) ІV сем. – 8 часа упражнения, Догматическо богословие (ч 2)
– Учение за православната вяра VІ семестър – 8 часа упражнения;
7. хон.ас. Васко Йорданов Петров – общо 126 ч. упр. по дисциплините Обща
история на църквата 50 часа упражнения - ІV сем Практика(литургична) 8
часа упражнения VІ семестър, Омилетика (ч 2) 60 (55 23/8+5 изпит) часа
упражнения, VІІІ семестър, ИД Практика(литургична) 8 часа упражнения
VІІІ семестър,
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следния хоноруван
специалност Теология, редовно обучение, I семестър:

преподавател

за

д-р Валентин Цветанов Кожухаров - Мисиология, 100 ч (95 ч. упр в +5 ч за изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява
специалностите История и Археология:

следния

хоноруван

преподавател

за

доц. д-р Лизабет Любенова Върбанова-Йонева (Историография, изпит) - 120 часа
упражнения
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява
специалностите История и Археология:

следния

хоноруван

преподавател

за

доц. д-р Крум Ернстов Бъчваров (лекция по Праистория, изпит) - 10 часа
упражнения
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следния хоноруван преподавател към МП в
катедра “Етнология”:
Ас. Полина Николаева Петкова

75 часа упражнения

(Английски език, изпит)

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следния хоноруван преподавател за специалност
Етнология:
Ас. Ели Иванова Попова

30 часа упражнения

(Работа с нормативни документи, изпит)

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следния хоноруван преподавател за специалност
Социална антропология:
Таня Любенова Рейтан-Маринчешка

20 часа упражнения

(Антропологя на миграциите)

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следния хоноруван преподавател за
магистърски програми “Институции, държавни традиции и национална
сигурност” и “Архивистика и документалистика. Защита на информацията”:
Ген. Кольо Петков Бъчваров
(Организация на националната сигурност, изпит)

110 часа упражнения

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява допълнителните 60 часа упражнения на ас.
Димитър Мирчев по Латински език за студентите по Философия.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява хонорувани преподователи в специалност
Теология, които са взели своите часове през месеците април-май, провеждали са
изпити и са участвали в Комисия за Държавен изпит през юли 2012 година.
1. Допълнително 180 ч. упр., на проф. д-р Ангел Кръстев Димитров по
дисциплините “История на съвременните православни църкви”, “Обща история на
църквата” за специалност “Теология” – І и ІІ курс редовно и задочно обучение,
които са взети през месец април 2012 година.
2. Допълнително 360 ч. упр., на доц. д-р Апостол Живков Делипапазов, от
които 240 часа по дисциплините
“Литургика” “Омилитека”, “Литургична

практика” и “Пастирска психология” за специалност “Теология” – ІV курс редовно
и задочно обучение, взети през месец април-май 2012 година, 120 часа упражнения
за ръководство на Дипломни работи(6 ДР), защитени през месец юли и 12 ч.упр, за
участие в комисия за Писмен държавен изпит.
3. Допълнително 115 ч. упр., на д-р Ивайло Николов Николов по
дисциплините “Църковно право” и “Богословие на иконата” за специалност
“Теология” – ІІІ и ІV курс редовно и задочно обучение, които са взети през месец
април 2012 година.
4. Допълнително 15 ч.упр., на д-р Валентин Цветанов Кожухаров по
дисциплините “Психология на религията” и “Мисионерство”, за специалност
“Теология” – ІІІ курс, редовно и задочно обучение;
5. Допълнително 45 ч.упр., на хон.ас. Валери Георгиев Стоицов по
дисциплините “Тълкуване Свещеното писание на Стария завет” и “Омилетика”, за
специалност “Теология” – І курс, редовно и задочно обучение и ІV курс, редовно
обучение;
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следните хонорувани преподователи в МП
“Управление на иновациите и изследователската дейност”.
1. проф. д-р Деян Пендев
74
часа
уперажнения
(Предприемачески мениджмънт и иновации. Бизнес план и стратегическо
планиране, изпит)
2. Ас. Мими Иванова Василева
320
часа
упражнения
(Национални и регионални иновационни системи. Научна и технологияна
политика; Маркетинг; Финансиране на изследователската и развойна
дейност. Фондове за рисков капитал. Изпит)
3. ас. Иван Николов Иванов
120 часа упраженения
(Финансиране на изследователската и развойна дейност. Фондове за рисков
капитал, изпит)
4. ас. Михаела Райкова
120 часа упраженения
(Изработване и управление на проекти, изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява промяната в тарифната ставка на Димитър
Димитров Божков (хоноруван асистент по учебни дисциплини „Критическа
теория“ и „Критическа социология“), поради придобиване на ОКС „доктор“.
Ставката се променя.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява промяната в тарифната ставка на Хараламби
Георгиев Паницидис поради придобитата академична длъност «професор».

РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява обявяването на процедура за заемане на
академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; Професионално направление 2.4 Религия и теология; Научна

специалност Стар Завет, със срок 2 месеца от обнародването в ДВ. Катедрата
разполага с щатна бройка.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява обявяването на процедура за заемане на
академичната длъжност главен асистент по област на висше образование 2.
Хуманитарни науки; Професионално направление 2.4 Религия и теология; Научна
специалност Нравствено богословие, със срок 2 месеца от обнародването в ДВ.
Катедрата разполага с щатна бройка.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява предложението за назначаване на академичната
длъжност асистент по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки;
Професионално направление 2.2 История и археология(Римска археология) със срок
от 2(две) години, от ІІ(летен) семестър на 2012/2013 учебна година.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ обявява конкурс за заемане на академичната длъжност
доцент по: Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално
направление 2.2 История и археология (Стара история), със срок 2 месеца от
обнародването в ДВ. Катедрата разполага с щатна бройка.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ не одобрява удължаването на трудовия договор на проф.
дтн Димитър Киров с една година.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ дава положителна атестация на доц. д-р Бойко Белегов.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ дава положителна атестация на гл. ас. д-р Мина
Маринова с препоръка за скорошна хабилитация.
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява следния хоноруван преподовател:
Проф. дфн Цветана Георгиева Петрова

75 часа упражнения

(Християнски сюжети в класическа руска и българска литература, изпит)
РЕШЕНИЕ: ФС на ФИФ одобрява актуализираните учебни планове на
специалност Теология, задочно и редовно обучение, които ще влязат в сила от
учебната 2012/2013 г. и ще ги предложи за одобрение от АС на ПУ “Паисий
Хилендарски”.
26.11.2012 г.

Декан на ФИФ:
(доц. д-р Мария Шнитер)
Протоколирал:
(Десислава Димитрова)

