ПРОТОКОЛ 6
Днес, 11.10.2019 г., се проведе заседание на Комисия по атестация към ФИФ в
състав:
Присъстващи:
Председател: Доц. д-р Стойка Петрова Пенкова – Зам.-декан на ФИФ
Членове:
1. Доц. д-р Елена Георгиева Арнаудова – Катедра „Теология“
2. Доц. д-р Добринка Драгиева Парушева – Катедра „Етнология“
3. Доц. д-р Светлана Темелкова Събева – Катедра „Социология и науки за човека“
4. Гл. ас. д-р Светослав Петров Славов – Катедра „Приложна и институционална
социология“
5. Доц. д-р Тодор Йорданов Радев – Катедра „История и археология“
6. Проф. дфн Албена Владимирова Хранова – Катедра „Философия“
7. Докт. Деница Ненчева - докторант
Адм. секретар Гергана Пирова
ДНЕВЕН РЕД:
1. Атестация на доц. д-р Елица Куздова Димитрова – Катедра „Социология и
науки за човека“.
2. Атестация на гл. ас д-р Борислава Петкова Петкова – Катедра „Етнология“.
3. Атестация на гл. ас. д-р Елица Руменова Стоилова – Катедра „Етнология“.
4. Атестация на гл. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов – Катедра „История и
археология“
5. Атестация на доц. д-р Дарин Войнов Тенев– Катедра „Социология и науки
за човека“.
По т. 1 от дневния ред
Доц. Пенкова представи на вниманието на членовете на Комисията по атестация към
ФИФ постъпилата документация за атестация на доц. д-р Елица Куздова Димитрова
във връзка с Правилника за атестиране на ПУ и заповед на Ректора Р33-2083/25.04.2019
година
Представени са следните документи:
1. Протокол от катедрено заседание П-63/01.06.2019 г.
2. Доклад до Комисия по атестация от Ръководител Катедра „Социология и науки за
човека“.
3. Доклад до ФС на ФИФ от Председателя на комисията по атестация.
4. Писмена оценка от Ръководител Катедра за работата на атестирания през
отчетния период.
5. Отчет на доц. д-р Елица Куздова Димитрова (атестационна карта) за
извършената през периода на атестиране учебно-преподавателска, научноизследователска и административна дейности.

6. Атестационен лист (по образец).
Катедра „Социология и науки за човека“ дава положителна атестационна оценка
за работата доц. д-р Елица Куздова Димитрова
Препоръки от Катедра „Социология и науки за човека“ – НЯМА.
След обсъждане и гласуване с вот: 8 - „ЗА“, 0 - „Против“, 0 - „Въздържал се“
Комисията по атестация дава положителна атестационна оценка на доц. д-р
Елица Куздова Димитрова
Препоръки от Комисия по атестация към ФИФ – НЯМА

По т. 2 от дневния ред
Доц. Пенкова представи на вниманието на членовете на Комисията по атестация към
ФИФ постъпилата документация за атестация на гл. ас д-р Борислава Петкова
Петкова във връзка с Правилника за атестиране на ПУ и заповед на Ректора Р332080/25.04.2019 година
Представени са следните документи:
1. Протокол от катедрено заседание П-145/13.09.2019 г.
2. Доклад до Комисия по атестация от Ръководител Катедра „Етнология“.
3. Доклад до ФС на ФИФ от Председателя на комисията по атестация.
4. Писмена оценка от Ръководител Катедра за работата на атестирания през
отчетния период.
5. Отчет на гл. ас д-р Борислава Петкова Петкова (атестационна карта) за
извършената през периода на атестиране учебно-преподавателска, научноизследователска и административна дейности.
6. Атестационен лист (по образец).
Катедра „Етнология“ дава положителна атестационна оценка за работата гл. ас
д-р Борислава Петкова Петкова
Препоръки от Катедра „Етнология“ – Да насочи усилия към изследователска и
публикационна дейност в областта й на специализация и в периодични издания, които
да дадат видимост на изследванията й.
След обсъждане и гласуване с вот: 8 - „ЗА“, 0 - „Против“, 0 - „Въздържал се“
Комисията по атестация дава положителна атестационна оценка на гл. ас д-р
Борислава Петкова Петкова
Препоръки от Комисия по атестация към ФИФ – Да насочи усилия към
изследователска и публикационна дейност в областта й на специализация и в периодични
издания, които да дадат видимост на изследванията й.

По т. 3 от дневния ред
Доц. Пенкова представи на вниманието на членовете на Комисията по атестация към
ФИФ постъпилата документация за атестация на гл. ас д-р Елица Руменова Стоилова
във връзка с Правилника за атестиране на ПУ и заповед на Ректора Р33-2079/25.04.2019
година
Представени са следните документи:
1. Протокол от катедрено заседание П-144/15.07.2019 г.
2. Доклад до Комисия по атестация от Ръководител Катедра „Етнология“.
3. Доклад до ФС на ФИФ от Председателя на комисията по атестация.
4. Писмена оценка от Ръководител Катедра за работата на атестирания през
отчетния период.
5. Отчет на гл. ас д-р Елица Руменова Стоилова (атестационна карта) за
извършената през периода на атестиране учебно-преподавателска, научноизследователска и административна дейности.
6. Атестационен лист (по образец).
Катедра „Етнология“ дава положителна атестационна оценка за работата гл. ас
д-р Елица Руменова Стоилова
Препоръки от Катедра „Етнология“ – НЯМА.
След обсъждане и гласуване с вот: 8 - „ЗА“, 0 - „Против“, 0 - „Въздържал се“
Комисията по атестация дава положителна атестационна оценка гл. ас д-р Елица
Руменова Стоилова
Препоръки от Комисия по атестация към ФИФ – НЯМА.
По т. 4 от дневния ред
Доц. Пенкова представи на вниманието на членовете на Комисията по атестация към
ФИФ постъпилата документация за атестация на гл. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов
във връзка с Правилника за атестиране на ПУ и заповед на Ректора Р33-2082/25.04.2019
година
Представени са следните документи:
1. Протокол от катедрено заседание П-112/06.07.2019 г.
2. Доклад до Комисия по атестация от Ръководител Катедра „История и
археология“.
3. Доклад до ФС на ФИФ от Председателя на комисията по атестация.
4. Писмена оценка от Ръководител Катедра за работата на атестирания през
отчетния период.
5. Отчет на гл. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов (атестационна карта) за
извършената през периода на атестиране учебно-преподавателска, научноизследователска и административна дейности.
6. Атестационен лист (по образец).

Катедра „История и археология“ дава положителна атестационна оценка за
работата гл. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов
Препоръки от Катедра „История и археология“ – НЯМА.
След обсъждане и гласуване с вот: 8 - „ЗА“, 0 - „Против“, 0 - „Въздържал се“
Комисията по атестация дава положителна атестационна оценка на гл. ас. д-р
Божидар Ангелов Драганов
Препоръки от Комисия по атестация към ФИФ – НЯМА
По т. 5 от дневния ред
Доц. Пенкова представи на вниманието на членовете на Комисията по атестация към
ФИФ постъпилата документация за атестация на доц. д-р Дарин Войнов Тенев във
връзка с Правилника за атестиране на ПУ и заповед на Ректора Р33-2084/25.04.2019
година
Представени са следните документи:
1. Протокол от катедрено заседание П-63/01.06.2019 г.
2. Доклад до Комисия по атестация от Ръководител Катедра „Социология и науки за
човека“.
3. Доклад до ФС на ФИФ от Председателя на комисията по атестация.
4. Писмена оценка от Ръководител Катедра за работата на атестирания през
отчетния период.
5. Отчет на доц. д-р Дарин Войнов Тенев (атестационна карта) за извършената през
периода на атестиране учебно-преподавателска, научно-изследователска и
административна дейности.
6. Атестационен лист (по образец).
Катедра „Социология и науки за човека“ дава положителна атестационна оценка
за работата доц. д-р Дарин Войнов Тенев
Препоръки от Катедра „Социология и науки за човека“ – НЯМА.
След обсъждане и гласуване с вот: 8 - „ЗА“, 0 - „Против“, 0 - „Въздържал се“
Комисията по атестация дава положителна атестационна оценка доц. д-р Дарин
Войнов Тенев

11.10.2019 г.

Председател на Комисията по атестация:
/Доц. д-р Стойка Пенкова/
Протоколирал:
/Гергана Пирова/

