Протокол № 125
Днес, 10.12.2018 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет.
Числен състав: 30
Присъстващи: 23
Отсъстващи: проф. дин Камен Гаренов, проф. д-р Иво Христов, доц. д-р Антоанета Дончева, доц. д-р Валентин Петрусенко,
доц. д-р Стойка Пенкова, доц. д-р Тодор Христов, студент Пепа Ганчева;
Редуцирани: няма
Решение се взима с 13 положителни гласа.
Доц. д-р Красимира Кръстанова предложи следния Дневен ред:
1. Дати и комисии за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи за ОКС "Бакалавър" и ОКС
"Магистър" за календарната 2019;
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 одобри предложените дати, час и комисии за Държавен изпит –
писмен държавен изпит и защити на дипломни работи през 2019 година на студенти от бакалавърски и магистърски
програми, администрирани на катедра „Етнология“, както следва:
За специалност „Етнология“ – ОКС „Бакалавър“ и за специалност „Етнология“ – ОКС „Магистър“:
08.03.2019 г., 15.07.2019 и 13.09.2019 г. – 09:00 ч. – писмен държавен изпит
08.03.2019 г., 15.07.2019 и 13.09.2019 г. – 09:00 ч. – защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер
Членове:
Доц. д-р Красимира Христова Кръстанова
Доц. д-р Меглена Иванова Златкова
Гл. ас. д-р Борислава Петкова Петкова
Гл. ас. д-р Мария Стоянова Петрова

За специалност „Социална антропология“ ОКС „Бакалавър“ “ и за специалност „Социална медиация и комуникация“
– ОКС „Магистър“
08.03.2019 г., 15.07.2019 и 13.09.2019 г. – 09:00 ч. – писмен държавен изпит
08.03.2019 г., 15.07.2019 и 13.09.2019 г. – 09:00 ч. – защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Доц. д-р Добринка Драгиева Парушева
Членове:
Доц. д-р Красимира Христова Кръстанова
Доц. д-р Меглена Иванова Златкова
Гл. ас. д-р Стоян Христов Антонов
За специалност „Културен мениджмънт“ - ОКС „Магистър“, „Културен туризъм и културно проектиране“ - ОКС
„Магистър“ и „Управление на културното наследство“ - ОКС „Магистър“:
08.03.2019 г., 15.07.2019 и 13.09.2019 г. – 09:00 ч. – писмен държавен изпит
08.03.2019 г., 15.07.2019 и 13.09.2019 г. – 09:00 ч. – защити на дипломни работи
Комисия в състав:

Председател:
Членове:

Доц. д-р Красимира Христова Кръстанова
Доц. дин Димчо Дончев Чешмеджиев
Доц. д-р Добринка Драгиева Парушева
Гл. ас. д-р Елица Руменова Стоилова

Решение: ФС на Философско-историческия факултет одобри предложените дати, час и комисии за Държавен изпит –
писмен държавен изпит и защити на дипломни работи през 2019 година на студенти от специалност „История“ (редовно
и задочно обучение), „Археология“, „Български език и история“ (редовно и задочно обучение), „Балканистика“ и
магистърските програми към катедра „История и археология“, както следва:
За специалност „История“ (редовно и задочно обучение), „Български език и история“ (редовно и задочно обучение) –
ОКС „Бакалавър“ и специалност „Балканистика“ – ОКС „Магистър“
06.07.2019 г. (събота) и 14.09.2019 г. (събота) - 09,00 ч. – писмен държавен изпит
06.07.2019 г. (събота) и 14.09.2019 г. (събота) - 10,00 ч. – защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Доц. д-р Румяна Йоргова Комсалова
Членове:
Проф. дин Людмил Йорданов Спасов
Доц. д-р Тодор Йорданов Радев
Доц. д-р Георги Димитров Митрев
Доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко
Доц. д-р Бойко Герчев Белегов
Доц. д-р Симеон Койчев Кацаров
Доц. д-р Димитър Веселинов Димитров
Доц. д-р Пламен Василев Славов
Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова - Христева
Гл.ас. д-р Мина Колева Маринова
Гл.ас. д-р Станислав Николов Боянов
За специалност „Археология“ – ОКС „Бакалавър“ и специалност „Археология и археологическо културно наследство“
– ОКС „Магистър“
06.07.2019 г. (събота) и 14.09.2019 г. (събота) - 09,00 ч. – писмен държавен изпит
06.07.2019 г. (събота) и 14.09.2019 г. (събота) - 10,00 ч. – защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Доц. д-р Стоян Йорданов Попов
Членове:
Проф. дфн Мирена Христова Славова
Проф. дин Камен Манолов Гаренов
Доц. д-р Иван Христов Джамбов
Доц. д-р Костадин Атанасов Кисьов
Гл.ас. д-р Божидар Ангелов Драганов
За специалност „История и цивилизации на Стария и Новия свят“ – ОКС „Магистър“
06.07.2019 г. (събота) и 14.09.2019 г. (събота) - 10,00 ч. – защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Доц. д-р Георги Димитров Митрев
Членове:
Доц. д-р Бойко Герчев Белегов
Доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко
Доц. д-р Симеон Койчев Кацаров
Доц. д-р Стоян Йорданов Попов
Доц. д-р Пламен Василев Славов
Доц. д-р Илка Любенова Петкова
Доц. д-р Ангел Янков Янков
За специалностите „Българската история в балкански и европейски контекст“, „Дипломация и международни
отношения“, Архивистика и документалистика. Защита на информацията“, „Сигурност в публичния и частния
сектор. Държавни институции и традиции“ – ОКС „Магистър“

06.07.2019 г. (събота) и 14.09.2019 г. (събота) - 10,00 ч. – защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Доц. д-р Румяна Йоргова Комсалова
Членове:
Проф. дин Людмил Йорданов Спасов
Проф. д-р Ирена Цонева Илиева
Доц. д-р Бойко Герчев Белегов
Доц. д-р Георги Лулчев Петришки
Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян
Доц. д-р Тодор Йорданов Радев
Доц. д-р Валентин Павлов Петрусенко
Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова – Христева
Гл.ас. д-р Мина Колева Маринова

Решение: ФС на Философско-историческия факултет одобри предложените държавни изпитни комисии за Интегриран
практико-приложен държавен изпит за квалификация „учител по история” за учебната 2018-2019 г.:
За специалност „История“ – редовно обучение
Комисия в състав:
Председател:
Доц. д-р Георги Димитров Митрев
Членове:
Проф. дин Камен Манолов Гаренов
Доц. д-р Бойко Герчев Белегов
Гл.ас. д-р Мина Колева Маринова
Сашка Кирилова Александрова - ГХП “Св. Св. Кирил и Методий”
Светла Петрова Топалова - ПГАСГ „Арх. Камен Петков“
Николина Асенова Барбутева - ОУ „Васил Петлешков“
Атанаска Илиева Колева - МГ „Акад. Кирил Попов“
За специалност „История“ – задочно обучение и специалност „Археология“ – редовно обучение
Комисия в състав:
Председател:
Доц. д-р Пламен Василев Славов
Членове:
Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова - Христева
Доц. д-р Димитър Веселинов Димитров
Доц. д-р Стоян Йорданов Попов
Х.ас. Силвия Иванова Джамбова
Тодорка Николова Тодорова -СУ “Димитър Матевски“
Ралица Емилова Димитрова - ГХП ”Св. св. Кирил и Методий“
Валери Иванов Тушев – СУ ”Цар Симеон Велики“
Лидия Стефанова Найденова – СУ „Климент Охридски“
Албена ..............Янева – ОУ „Княз Александър I”
Решение: ФС на Философско-историческия факултет одобри предложените дати, час и комисии за Държавен изпит –
писмен държавен изпит и защити на дипломни работи през 2019 година на студенти от бакалавърска програма
„Социология на правото, икономиката и иновациите“ и от специалност „Социология“, както следва:
За бакалавърска програма „Социология на правото, икономиката и иновациите“
26.02.2019 г. от 10:00 часа, 25.07.2019 г. от 10:00 часа и 17.09.2019 г. от 10:00 часа – писмен държавен изпит и
защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател:
Членове:

Проф. д-р Иван Христов Чалъков
Доц. д-р Мирослава Радева Янова
Доц. д-р Антоанета Лозева Дончева
Доц. д-р Тихомир Николов Митев

За специалност „Социология“
26.02.2019 г. от 10:00 часа часа – писмен държавен изпит и защита на дипломни работи

Комисия в състав:
Председател: Проф. д-р Иван Христов Чалъков
Членове: Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова„
Доц. д-р Тихомир Николов Митев

Решение: ФС на Философско-историческия факултет одобри предложените дати, час и комисии за Държавен изпит –
писмен държавен изпит и защити на дипломни работи през 2019 година на студенти от бакалавърска програма
„Социология и науки за човека“ и магистърски програми „Социоанализа и междучовешки отношения“ и „Философия
и литература“, както следва.
За бакалавърска програма „Социология и науки за човека“ и магистърска програма „Социоанализа и междучовешки
отношения“
22.07.2019 г. от 10:00 часа и 10.09.2019 г. от 10:00 часа – писмен държавен изпит и защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова
Членове: Доц. д-р Дарин Войнов Тенев
Доц. д-р Елица Куздова Димитрова
Гл. ас. д-р Нина Василева Николова

За магистърска програма „Философия и литература“
22.07.2019 г. от 10:00 часа и 10.09.2019 г. от 10:00 часа – писмен държавен изпит и защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Доц. д-р Дарин Войнов Тенев
Членове:
Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова
Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева
Гл. ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов
Решение: ФС на Философско-историческия факултет одобри предложените дати, час и комисии за Държавен изпит –
писмен държавен изпит и защити на дипломни работи през 2019 година на студенти от бакалавърска програма
„Теология“ и магистърска програма „Православие – традиции и съвременност“, както следва:
За специалност „Теология“ – ОКС „Бакалавър“ и за специалност „Православие – традиции и съвременност“ – ОКС
„Магистър“
15.07.2019 и 09.09.2019 г. – 09:00 ч. – писмен държавен изпит
15.07.2019 и 09.09.2019 г. – 09:00 ч. – защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Проф. дтн Апостол Живков Делипапазов
Членове:

Доц. д-р Стоян Илиев Чиликов
Доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова
Гл.ас. д-р Ивелина Николова Николова

Решение: ФС на Философско-историческия факултет одобри предложените дати, час и комисии за Държавен изпит –
писмен държавен изпит и защити на дипломни работи през 2019 година на студенти от специалност Философия, както
следва:
За специалност Философия, ОКС “Бакалавър”
22.07.2019 г. от 10:00 часа и 09.09.2019 г. от 10:00 часа – писмен държавен изпит и защити на дипломни работи
Комисия в състав:
Председател: Проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев
Членове:
Проф. дфн Албена Владимирова Хранова
Доц. д-р Ина Димитрова Димитрова
Гл. ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов

Решение: ФС на Философско-историческия факултет одобри държавна изпитна комисия за Интегриран практикоприложен държавен изпит за квалификация „учител по философия” за учебната 2018-2019 г. в състав:
Председател:
Проф. д-р Райчо Вангелов Пожарлиев
Членове:
Доц. д-р Олга Милентиева Симова
Доц. д-р Ина Димитрова Димитрова
Гл.ас. д-р Евелина Петрова Иванова – Варджийска
Анелия Енчева Митева-Петрова – РЕГ „Иван Вазов“, базов учител
Светлана Стойкова Енева - СОУ „Патриарх Евтимий“, базов учител
Татяна Ванчева Ванчева – НТГ, базов учител
Датите и часовете за провеждане на изпита са по графика на стажант-учителите април-май 2019 г.

По точка 2 от Дневния ред:
Решение: ФС на Философско-историческия факултет одобри насочване към публична защита на дисертационния труд
на Зорница Георгиева Пранджева на тема: „Религията като фактор в културните взаимодействия в градска среда“, по
област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, докторска програма по Етнология.
ФС на ФИФ одобри дата 25.02.2019 г. за провеждане на процедурата по защита на дисертационен труд и утвърди
предложения състав на Научното жури по процедурата.
Външни членове:
1. Проф. д-р Магдалена Борисова Елчинова
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност: Антропология
НБУ, гр. София
2.
Доц. д-р Ирена Иванова Бокова,
област на висше образование: 3 Социални, стопански и правни науки
професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
научна специалност: Антропология;
НБУ, гр. София.
3. Доц. д-р Вихра Господинова Баева
област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
професионална направление: 2.1. Филология (Фолклористика)
научна специалност: Фолклористика (Традиции и символна антропология)
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музея към БАН, гр. София;
Резервен член:
доц. д-р Мила Милева Маева
област на висше образование: 3 Социални, стопански и правни науки
професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
научна специалност: Енография и фолклористика
Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН, гр. София
Вътрешни членове:
1. Проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионална направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност Науки за културата (Антропология на религиите),
ПУ „Паисий Хилендарски“, Катедра „Етнология“
2. Доц. д-р Меглена Иванова Златкова
област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
професионална направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата

научна специалност: Социална антропология
ПУ „Паисий Хилендарски“, Катедра „Етнология“
Резервен член:
Доц. д-р Красимира Христова Кръстанова
област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
професионална направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата
научна специалност : Етнология;
ПУ „Паисий Хилендарски“, Катедра „Етнология“
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува промяна в темата на дисертационния труд на Петя
Атанасова Петрова - Ангелова от тема „Ромите и институциите – форми на посредничество“, по област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, докторска програма по Социална антропология, на тема:
„Институции и роми: форми на посредничество (по примера на район „Източен“ гр. Пловдив)“

Решение: Във връзка с решение от проведено на 07.12.2018 г. заседание на Комисията по атестация на ФИФ към ПУ (Протокол
4), ФС на Философско-историческия факултет гласува положителна атестационна оценка на:
1. Проф. дфн Албена Владимирова Хранова във връзка с Правилника за атестиране на ПУ и заповед на Ректора Р332678/15.06.2018 година. Без препоръки.
2. Гл. ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов във връзка с Правилника за атестиране на ПУ и заповед на Ректора Р332676/15.06.2018 година. Без препоръки.
3. Гл. ас. д-р Евелина Петрова Иванова-Варджийска във връзка с Правилника за атестиране на ПУ и заповед на
Ректора Р33-2677/15.06.2018 година. Без препоръки.

По точка 3 от Дневния ред:
Решение: ФС на Философско-историческия факултет гласува за хоноруван преподавател гл. ас. д-р Дамян Борисов
Борисов по дисциплините История на България XV – XVII в. и История на Османската империя (при редовно и задочно
обучение) за учебната 2018-2019 г – общо 360 ч. упр., с тарифна ставка 5,00 лв. на час упражнение.
Хоноруваният преподавател и без право на пътни и нощувки.

10.12.2018 г.

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

