
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ 
ФАКУЛТЕТ

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“



ПРЕДИСТОРИЯ

Истинското начало на ФФ трябва да
търсим някъде там – в рамките на
факултета за подготовка на детски
учители от филиала на СУ „Св. Климент
Охридски“ в Благоевград, в който работят
членовете на Катедрата по БЕ и
литература, ръководена от Цанко
Младенов, който по-късно става и първият
ръководител на катедрата по БЕ.



ПРЕДИСТОРИЯ

През 1987/88 се въвеждат две нови специалности
– „Български език и история“ и „Български
език и литература“, като през 1989 г. са
преименувани съответно на „История“ и
„Българска филология“, които са основният
облик на новообразувания Историко-
филологически факултет, чийто декан е проф.
Маргарита Тачева.



ПРЕДИСТОРИЯ

В периода след 1990 г. под въздействието на
процесите на демократизация във всички области
на обществения живот и в съответствие със
Закона за академичната автономия висшето
училище в Благоевград започва да се развива с
ускорени темпове. Създават се редица нови
факултети и специалности.
Наред с обучението, финансирано от държавата,
се въвежда и платено обучение.



Филологически факултет на Югозападния
университет „Неофит Рилски“ 

Филологическият факултет на 
Югозападния университет 
„Неофит Рилски“ е създаден
като самостоятелно звено на 
13.11.1991 г., с решение на 
Академичния съвет, а за декан е 
избрана доц. д-р Рада Кърлова. 



Тя си спомня:

„Есента на 1991 г. беше бурно време на промени, които 
засягаха не само висшите училища, но и цялото 
общество. Всички усещаха силно негативните страни, 
които съпътстваха демократичните промени в 
обществото. Икономическата криза, разрушеният 
пазар, високият процент на инфлация, засилените 
политически борби и разделянето на обществото –
всички тези фактори не можеха да не окажат влияние 
върху самите нас, които работим тук. При тези 
условия на психическо напрежение, несигурност и 
разделение, се роди Филологическият факултет. При 
тези условия той трябваше да се развива и укрепва.“ 



Именно на укрепването и развитието е посветена
цялата по-нататъшна дейност на факултета. 
Наред със съществуващите специалности –

Българска филология и Приложна лингвистика, 
постепенно се въвеждат и нови специалности:

От учебната 1993/94 г.:
– Английска филология

-

От учебната 1994/95 г.:
–Славянска филология 
–Етнология
–Балканско езикознание



Към двете научни лаборатории Лабораторията по старобългарски език и 
славистика (ръководена от чл. кор. Проф.  Иван Добрев) и Лабораторията по 
фолклористика (ръководена от проф. Костадин Динчев) се прибавят и нови:

● Лаборатория по 
експериментална
фонетика (доц. д-р Рада 
Кърлова)
● Лаборатория по 
балканска ономастика 
(доц. д-р Драгомир 
Лалчев)
● Лаборатория по 
експериментално
методика (доц. Хачикян)
● Лаборатория по 
дистанционно обучение 
(VIFAX) (доц. Хачикян)

● Международен
университетски семинар 
за балканистични
проучвания с почетен 
председател проф. Илия 
Конев и ръководител доц. 
д-р Кристина Попова. 
Съвместна дейност ПИФ.

● Семинар по 
българистика и 
славистика (чл. кор. Проф. 
Иван Добрев)
● Център за чужди езици
(доц. Любен Бумбалов)
● Научноизследователски
център „Рилски книжовни
школи“ (чл. кор. Проф. 
Иван Добрев)



Доц. Рада Кърлова
(Декан от 1991 г. до 

1999 г.)

ДЕКАНИ

Доц. Хачик Хачикян
(Декан от 1999 г. до 

2007 г.) 

Проф. Антони 
Стоилов

(Декан от 2007 г. до 
2015 г.)

Проф. д.ф.н. 
Магдалена Костова-

Панайотова 
(Декан от 2015 г.)



По време на ръководството на всички декани е постигнато много!
УПРАВЛЕНИЕ НА

ДОЦ. ХАЧИК ХАЧИКЯН

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОФ. АНТОНИ СТОИЛОВ

- Факултетът се превръща в основен

център за квалификация на учители по 

чужд език в Югозападна България и в 

това отношение активно съдейства за 

осъществяване на решението на 

Министерството на образованието и 

науката за ранно чуждоезиково обучение.

- По това време факултетът разчита на 

трите катедри, които го изграждат:

•Катедра по български език, с 

ръководител доц. д-р Радка Кърлова;

•Катедра по литература, с ръководител

доц. д-р Любомир Стаматов;

•Катедра по чужди езици, с ръководител

доц. д-р Хачик Хачикян. 

• Факултетът значително подобрява

материалната си база.

• Съвременните технологии се 

интегрират интензивно в обучението.

• Много от завършилите студенти

успяват успешно да се реализират като

преподаватели.

• Създава настоящото разделение на 

пет катедри във Факултета.

• Дава се поле за творческа изява на 

студентите в различни мероприятия.



Редица видни преподаватели са дали своя принос в различни периоди:
ПРОФЕСОРИТЕ ДОЦЕНТИТЕ

Проф. Лилия Илиева
Проф. Жельо Авджиев
Проф. Константин Мечев
Проф. Илия Конев 
Проф. Кирил Влахов 
Проф. Михаил Василев
Проф. Мария Герджикова
Проф. Симеон Хаджикосев
Проф. Жана Молхова
Проф. Иван Кочев
Проф. Руска Симеонова
Проф. Надежда Дакова
Проф. Енчо Мутафов
Проф. Костадин Динчев
Проф. Александър Шурбанов
Проф. Тодор Ив. Живков

Доц. Цанко Младенов
Доц. Славчо Петков
Доц. Васко Василев
Доц. Любен Бумбалов
Доц. Петър Илчев
Доц. Милена Васева
Доц. Лили Лашкова
Доц. Анна Лилова
Доц. Илиана Владова
Доц. Христо Стаменов
Доц. Христо Грънчаров
Доц. Василка Гигова
Доц. Андриана Матеева

Това са само част от имената, изградили и 
развили Факултета ни!





Някои от учените, със значителен принос за развитието на 
Филологическия факултет, са удостоени с най-високи звания Почетен 

професор и Доктор хонорис кауза:



Ръководството днес,  в лицето на Декана и зам.-деканите, продължава
успешното развитие на факултета.

Заветът на учените, които са оставили ярка следа във формирането му, е 
поет от техните възпитаници, които придават настоящия облик на 

катедрите.



Ръководител: 
доц. д-р Радослав Цонев

Ръководител:
доц. д-р Дафина Костадинова

Ръководител: 
проф. д.н. Цветан Ракьовски

Катедра „Български език“

Катедра 
„Славистика“

Катедра „Германистика и 
романистика“ 

Ръководител: 
доц. д-р Илия Недин

Катедра „Етнология и 
балканистика“

Катедра 
„Литература“

Ръководител: 
доц. д-р Маринела Младенова



Факултетът не би могъл да функционира успешно и без 
административния си състав в лицето на своите секретари, 

инспектор и библиотекар.

АДМИНИСТРАЦИЯ



Възпитаниците на Филологическия факултет са успешно 
реализирани като писатели, сценаристи, журналисти, учители и др.

ALUMNI



Международно сътрудничество



Класна стая „Конфуций“



Летен семинар по български език и култура

Възстановен е летният семинар по български език и култура, в рамките
на който през последните години сме имали гости от Албания, Украйна

и Сърбия.



Всяка година на 11 май традиционно се провеждат Филологически четения
за студенти и докторанти, към които има голям интерес.

Национални филологически четения



Някои от изданията на факултета са индексирани в най-
престижните бази данни.

Издания на филологическия факултет



Накрая можем само да кажем 
БЛАГОДАРЯ

на всички наши 
предшественици и 

съвременници
с надеждата нашите студенти

да продължат успешно 
просветителното дело във
Филологическия факултет.


