
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 10.12.2012 година  

(Протокол  №  155) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2012/2013 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Канелия Георгиева Колева – 300 часа упражнения по Преддипломна 
педагогическа практика, с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 

2. Проф. дфн Цветанка Георгиева Петрова – 5 часа лекции по Библията в 
часовете по литература, с тарифна ставка 6.00лв на час упражнение (без 
нощувка, само пътни). 

 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
 

1. Проф. д-р Светлана Стойчева Василева – 30 часа упражнения за 
Докторантски семинар по Литература за деца и юноши, с тарифна ставка 
6.50 лв на час упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 
 

1. Росина Георгиева Кокудева – 60 часа упражнения по Чешка литература, 
с тарифна ставка 4.00 лв на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – 120 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 6.00 лв на час 
упражнение. 

2. Гл. ас. Елена Лилова Василева – 200 часа упражнения по Практически 
курс по руски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение 

3. Гл. ас. Диана Николаева Шкодрова – 200 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час 
упражнение. 

4. Владислава Вескова Иванова – 250 часа упражнения по Практически курс 
по руски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

5. Стефан Пламенов Иванчев – 200 часа упражнения по Практически 
китайски език и Морфология на китайския език, с тарифна ставка 7.50 лв на 
час упражнение. 

6. Теодора Маргаритова Пенева – 150 часа упражнения по Практически 
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение. 

7. Неделина Георгиева Георгиева – 200 часа упражнения по Практически 
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение. 

8. Емма Андреас Шахинян – 200 часа упражнения по Практически китайски 
език, с тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение. 



9. Хунгджун Сун – 150 часа упражнения по Практически китайски език, с 
тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение. 

10. Веселин Георгиев Карастойчев – 150 часа упражнения по Китайска 
литература II част, с тарифна ставка 7.50 лв на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Гл. ас. д-р Радка Митева Иванова – 100 часа упражнения за участие в 
изпитна комисия по конкурси за кандидат-докторанти и за полагане на 
кандидатски минимум за неспециалисти по немски език, с тарифна ставка 
6.00 лв на час упражнение. 

 

2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2012/2013 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология“: 
 

1. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 40 часа упражнения за научно ръководство 
на две дипломантки от специалност Български език и история, с тарифна 
ставка 5.50 лв на час упражнение. 

2. Доц. д-р Лизабет Любенова Върбанова-Йонева – 120 часа упражнения 
упражнения по Историография, с тарифна ставка 5.50 лв на час 
упражнение. 

 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2012/2013 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по английска филология: 
 

1. Крситина Василева Василева-Гергишанова – 30 часа упражнения по 
Бизнес умения на английския език, с тарифна ставка 4.50 лв на час 
упражнение. 

2. Ивайло Иванов Иванов – 30 часа упражнения по Бизнес умения на 
наглийския език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

3. Веселин Генчев Атанасов – 30 часа упражнения по Бизнес умения на 
наглийския език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

4. Станка Иванова Тренчева – 30 часа упражнения по Бизнес умения на 
наглийския език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнения. 

 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема доклад-самооценка за програмна акредитация на 
професионално направление от нерегулираните професии за ОКС 
„бакалавър“ и „магистър“, редовно и задочно обучение от професионално 
направление „2.1. ФИЛОЛОГИЯ“. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в индивидуалния учебен план на Таня 
Георгиева Иванова, редовен докторант по област на висшето образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска 
програма по Общо и сравнително езикознание (Балкансо езикознание), към 



Катедрата по общо езикознание и история на българския език, като бъдат 
добавени следните учебни дисциплини: 

1. Старогръцки език 
2. Старобългарски език 
3. Езикова култура 
4. Стилистика 
5. Морфология на съвременния български език 
6. Синтаксис на съвременния български език 
7. Българска антропонимия 

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема преместването на редовен докторант Петя Сашева 
Клинкова във Философско-историческия факултет, тъй като темата на 
дисертацията й „Употреби на традицията и формиране на локалната 
идентичност“ с научен ръководител доц. д-р Владимир Пенчев от Института 
за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, има 
етнологичен характер и е по-близка с Катедрата по етнология в същия 
факултет. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2011/2012 година: 

Катедра № по ред Шифър Област на висше образование, 

професионално направление, 

докторска програма 

Образователна и научна  

степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 

 ІІ 2. Хуманитарни науки   

  2.1. Филология    

БЛТЛ 
Доц. д-р Владимир Янев 

Доц. д-р Любка Липчева-

Пранджева 

1  Българска литература /Българска 

литература след Първата 

световна война/ 

 

2 

 

 

БЛТЛ 
Проф. дфн Инна Пелева 

2  Българска литература /Българска 

литература от Освобождението 

до края на Първата световна 

война/ 

1 

 

 

 

 

 

ИЛСЛ 
Доц. д-р Мила Кръстева 

3  Българска литература 

/Възрожденска литература/ 

1  

ИЛСЛ 
Доц. д-р Иван Русков 

4  Българска литература /Българска 

литература от Освобождението 

до края на Първата световна 

война/ 

 

1 

 

 

ИЛСЛ 
Доц. д-р Татяна Ичевска 

5  Българска литература /Българска 

литература след Първата 

световна война/ 

1  

ИЛСЛ 
Проф. дфн Клео 

Протохристова 

6  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия 

и Австралия /Сравнително 

литературознание/ 

1 

 

 

 

Български език 
Проф. дфн Диана 

Иванова 

7  Български език /История на 

новобългарския книжовен език/ 

1  

Български език 8  Български език /Морфология/ 1  



Доц. д-р Красимира 

Чакърова 

Български език 
Доц. д-р Петя Бъркалова 

9  Български език /Синтаксис/ 1  

Славянска 

филология  
Доц. д-р Славка 

Величкова 

10  Славянски езици  /Сръбски и 

хърватски език/ 

1 

 

 

 

Славянска 

филология 
Проф. дфн Иван Куцаров 

11  Славянски езици /Сравнителна 

граматика на славянските езици/ 

 

1 

 

 

 

Славянска 

филология 
Проф дфн Светлозар 

Игов 

12  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия 

и Австралия /Сръбска, хърватска 

и словенска литература/ 

1  

Романистика и 

германистика 
Доц. д-р Руси Николов 

13  Романски езици /Съвременен 

френски език (Компютърна 

лингвистика)/ 

 

1  

Романистика и 

германистика 
Проф. дфн Иван Кънчев 

14  Ромаснки езици /Съвременен 

испански език (Лексикология на 

СИЕ)/ 

1  

                                                                                                                  ОБЩО: 15  

 
8. РЕШЕНИЕ: ФС избира с 22 гласа „за“, 0 гласа „против“ доц. д-р Запрян 
Ангелов Козлуджов за „професор“ към Катедра по българска литература и 
теория на литературата на Филологическия факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ по област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление: 2.1 Филология; научна специалност: Теория на 
литературата. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава като дата и час за провеждането на поредното 
общо събрание на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, 
14 януари 2013 година, 16.00 часа. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС признава образователно-квалификационната степен 
бакалавър, област на висше образование 2. Хуманитарни науки и 
квалификацията „бакалавър по филология“, и образователно-
квалификационната степен магистър, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки и квалификацията „магистър по история“ на Якуб 
Микулески.  
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да не бъде прекратяван трудовия договор на проф. 
д-р Пеньо Стойнов Пенев, считано от 01.02.2013 г. до месец юли 2014 година.  
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Osterreich 
Kooperation, за академичната 2013/2014 година, съгласно спогодбата за 
културно сътрудничество между Република България и Република Австрия. 
 



13. РЕШЕНИЕ: ФС избира маг. Агнешка Жемба за лектор по полски език за 
академичната 2013-2014 година. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Иванка Вълчева 
Гайдаджиева от Катедрата по български език. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за изготвяне 
на хабилитационен труд) на Комисията по атестиране на Филологическия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и 
административната дейност на гл. ас. д-р Теофана Николова Гайдарова от 
Катедрата по български език. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Мариана Матеева 
Куршумова от Катедрата по български език. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за 
финализиране на дисертационен труд) на Комисията по атестиране на 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Мария Иванова Павлова от 
Катедрата по български език. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за повишаване 
на научната продукция) на Комисията по атестиране на Филологическия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и 
административната дейност на гл. ас. Ценка Иванова Карастанева от 
Катедрата по български език. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за 
финализиране на дисертационен труд) на Комисията по атестиране на 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Бистра Всилева Дикова от 
Катедрата по български език. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Борян Георгиев Янев от 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на доц. д-р Христина Милева 
Тончева-Тодорова от Катедрата по общо езикознание и история на  
българския език. 
 



22. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Аделина Любомирова 
Странджева от Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на доц. д-р Елена Славова Гетова от 
Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Дияна Василева 
Николова-Багалева от Катедрата по история на литературата и 
сравнителното литературознание. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за 
финализиране на дисертационен труд) на Комисията по атестиране на 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Младен Цветанов Влашки 
от Катедрата история на литературата и сравнителното 
литературознание. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Гергина Василева 
Кръстева от Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на доц. д-р Мила Димитрова 
Кръстева от Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на доц. д-р Иван Тодоров Русков от 
Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на доц. д-р Светла Кирилова 
Черпокова от Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание. 
 



30. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Фанио Евгениева Бойкова от 
Катедрата по българска литература и теория на литературата. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Димитър Тодорв 
Кръстев от Катедрата по българска литература и теория на 
литературата. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (поради отрицателна 
оценка за научна дейност се препоръчва повишаване на продуктивността в 
твази област) на Комисията по атестиране на Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и административната 
дейност на гл. ас. Мария Колевова Мустаковова от Катедрата по славянска 
филология. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Вяра Александрова 
Найденова от Катедрата по славянска филология. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Катерина Иванова Томова 
от Катедрата по славянска филология. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Лилия Драгомирова 
Иванова от Катедрата по славянска филология. 
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (поради отрицателна 
оценка за научната дейност се препоръчва повишаване на продуктивността 
в твази област) на Комисията по атестиране на Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и административната 
дейност на гл. ас. Гергана Тодорова Иванова-Вълева от Катедрата по 
славянска филология. 
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (със забележка по 
отношение на административната дейност, по обективни причини останала 
на заден план в дейността на колегата) на Комисията по атестиране на 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на ас. Димитрина Георгиева 
Костадинова-Хамзе от Катедрата по славянска филология. 
 
37. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 



научната и административната дейност на гл. ас. д-р Мая Иванова Тименова 
от Катедрата по романистика и германистика. 
 
38. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Радослава Илиева 
Минкова от Катедрата по романистика и германистика. 
 
39. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Райна Василева Петрова от 
Катедрата по романистика и германистика. 
 
40. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Иванка Танева Танева-
Иванова от Катедрата по романистика и германистика. 
 
41. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с отрицателна оценка 
относно научната дейност и произтичащата от оценката препоръка) на 
Комисията по атестиране на Филологическия факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ за учебната, научната и административната дейност на гл. ас. 
Живка Атанасова Петкова от Катедрата по романистика и германистика. 
 
42. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Деян Делчев Георгиев от 
Катедрата по романистика и германистика. 
 
43. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Марина Асенова 
Самалиева от Катедрата по английска филология. 
 
44. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Атанас Спасов 
Манчоров от Катедрата по английска филология. 
 
45. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-
Матюсън от Катедрата по английска филология. 
 
46. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Веселина Борисова 
Койнакова от Катедрата по англисйка филология. 
 



47. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Златка Василева 
Червенкова от Катедрата по англисйка филология. 
 
48. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Росица Костадинова 
Пашова от Катедрата по английска филология. 
 
49. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Славка Христева 
Грънчарова от Катедрата по английска филология. 
 
50. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Румяна Илиева Илиева от 
Катедрата по англисйка филология. 
 
51. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Милена Ангелова Кацарска 
от Катедрата по английска филология. 
 
52. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Яна Атанасова Роуланд 
от Катедрата по английска филология. 
 
53. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на доц. д-р Николай Михайлов Нейчев 
от Катедрата по руска филология. 
 
54. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на доц. д-р Ирина Димитрова 
Чонгарова-Арон от Катедрата по руска филология. 
 
55. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова 
от Катедрата по руска филология. 
 
56. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Милена Иванова 
Стойкова от Катедрата по руска филология. 



 
57. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. д-р Наталия Василева 
Христова от Катедрата по руска филология. 
 
58. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Мария Веселинова 
Кръстева от Катедрата по руска филология. 
 
59. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Илонка Кирилова Георгиева 
от Катедрата по руска филология. 
 
60. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на гл. ас. Катя Георгиева Ганева от 
Катедрата по руска филология. 
 
61. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка за още по-
успешна научна дейност) на Комисията по атестиране на Филологическия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и 
административната дейност на гл. ас. Таня Василева Атанасова от 
Катедрата по руска филология. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 11.02.2013 година  

(Протокол  №  156) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2012/2013 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
 

1. Шинка Георгиева Дичева – 200 часа упражнения по Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война, с тарифна 
ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. Проф. д-р Абдулкадир Гюрер – 110 часа упражнения по Нова турска 
литература, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 
 

1. Ана Васунг – 140 часа упражнения по Практически хърватски език, с 
тарифна стаква 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – 360 часа упражнения по 
Съвременен руски език (Фонетика), Съвременен руски език (Лексикология), 
Съвременен руски език (Стилистика), ръководство на трима редовни 
докторанти и член на Държавна изпитна комисия по руски език и 
литература, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

2. Доц. д-р Галина Николова Шамонина – 70 часа упражнения по Избираема 
дисциплина 6, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упраажнение. 

 
Катедра по английска филология: 
 

1. Таня Илиева Стоянова – 500 часа упражнения по Хоспетиране и Текуща 
педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Елизабет Огнянова Кумчева – 400 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Вадим Атанасов Банев – 400 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Иванка Ангелова Генчева – 400 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 



1. Юлияна Александрова Христова – 300 часа упражнения по Практически 
италиански език, Фонетика на СИЕ, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

2. Илияна Тилева Тилева – 300 часа упражнения по Практически 
италиански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Елица Петрова Дечева-Владимирова – 300 часа упражнения по 
Практически италиански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Ана Исабел Диас Гарсия – 300 часа упражнения по Практически испански 
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

 

2. РЕШЕНИЕ: Във връзка с подготовката на предстоящата програмна акредитация 
на професионално направление 1.3. “Педагогика на обучението по…” във 
Филологическия факултет ФС приема комисия по качеството към Факултета, която 
в срок до 25.02.2013 г. да представи доклад-самооценка,  в следния състав: 
 Председател: доц. д-р Иван Чобанов 
 Членове: 

1. гл. ас. д-р Милена Стойкова  
2. гл. ас. д-р Гергина Кръстева  
3. гл. ас. д-р Симеон Кацаров  
4. гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белфанте 
5. гл. ас. д-р Веселка Ненкова  
6. гл. ас. Фани Бойкова 
7. гл. ас. Бистра Дикова  
8. гл. ас. Румяна Илиева 
9. ас. Ина Кукунджиева 
10. докт. Стойно Спасов 
11. докт. Славка Михайлова 
12. докт. Полина Димитрова 
13. докт. Ваня Георгиева 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема доклад-самооценка за програмна акредитация на 
професионално направление от нерегулираните професии за ОКС 
„бакалавър“ и „магистър“, редовно и задочно обучение от професионално 
направление „1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...“ 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема от учебната 2012/2013 година дисциплината 
„Обществено-политическа лексика на турския език“ да бъде добавена като 
„Избираема дисциплина 4“ в учебния план на специалност Български език и 
турски език и „Факултативна дисциплина 4“ в учебните планове на 
специалностите Приложна лингвистика (английски език и турски език) и 
Приложна лингвистика (немски език и турски език) във втори семестър на 
трети курс (шести семестър) с хорариум 15/0, кредити – 3 и форма на 
завършване – изпит. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема за втория семстър на академичната 2012/2013 
година следните факултативни дисциплини: 

1. Речев етикет (върху материал от българския и полския език) – в IV 
курс, преподавател гл. ас. д-р Лилия Иванова. 

2. Делово общуване – в IV и V курс, преподавател хон. ас. Стефан 
Кожухаров. 



3. Преводаческо ателие – в V курс, пеподаватели гл. ас. д-р Борислав 
Борисов, гл. ас. Вяра Найденова и докт. Илиана Новак.  

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в учебния план на специалностите 
БЕНЕ и РЕНЕ за дисциплината „Немска литература I част“, да отпадне 
изпита във II курс, III семестър и да остане само във II курс, IV семестър. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява издаването на монографията на доц. д-р Йордан Й. 
Костурков със заглавие „Лорънс Стърн в българския културен аспект“. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ да бъде удължен трудовият договор на доц. Михаил 
Страшимиров Грънчаров с 1 година, считано от 01.06.2013 г. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде възстановена докторантурата на Стойно 
Стефанов Спасов, редовен докторант по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Общо и сравнително езикознание към Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език, считано от 28.01.2013 г. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година от работата на Мария Петрова Мицкова, докторант на самостоятелна 
подготовка по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 
език (История на новобългарския книжовен език) към Катедрата по 
български език. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде гласуван нов научен ръководител на 
докторант Елисавета Ненчева Ненчева – доц. д-р Мария Антонова Шнитер, 
във връзка с пенсионирането на проф. д.ф.н. Георги Вълчев Петков. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС избира Марияна Асенова Карталова за редовен докторант 
към Катедра по общо езикознание и история на българския език по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1 Филология; научна спецаилност Общо и сравнително езикознание с 
научен ръководител доц. д-р Станка Желязкова Козарова. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС избира Якуб Микулецки за редовен докторант към Катедра 
по славянска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна спецаилност 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Славянски литератури и чешка литература) с научен ръководител доц. д-р 
Жоржета Петрова Чолакова. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС избира Джесика Сиаботару Де Манев за редовен докторант 
към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна спецаилност Романски езици (Съвременен испански 
език) с научен ръководител проф. дфн Иван Вълчев Кънчев. 



 
15. РЕШЕНИЕ: ФС избира Таня Станиславова Найденова за редовен 
докторант към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна спецаилност Романски езици (Съвременен испански 
език) с научен ръководител проф. дфн Иван Вълчев Кънчев. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС избира Слав Огнянов Петков за редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
спецаилност Романски езици (Съвременен френски език) с научен 
ръководител доц. д-р Малника Димитрова Дичева-Николова. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС избира Велика Атанасова Гюлемерова за редовен 
докторант към Катедра по история на литературата и срванителното 
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна спецаилност Българска 
литература (Българска литература от Освобождението до Първата световна 
война) с научен ръководител доц. д-р Иван Тодоров Русков. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС избира Ирена Русева Русева за редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна спецаилност 
Български език (Морфология) с научен ръководител доц. д-р Красимира 
Ангелова Чакърова. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС избира Милена Стоянова Видралска за редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
спецаилност Български език (Морфология) с научен ръководител доц. д-р 
Константин Иванов Куцаров. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС избира Енчо Тилев Тилев за редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна спецаилност 
Славянски езици (Морфология на съвременния руски език) с научен 
ръководител проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова и тема на 
дисертацията „Категориални и некатегориални значения в руската 
морфология (в съпоставка с български)“. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС реши нереализираната редовна докторантура по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Български език (Лексикология) от 
Катедрата по български език да се усвои от Катедрата по романистика и 
германистика като редовна докторантура по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език). 
 



22. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за професор по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Общо и сравнително езикознание 
(Ономастика) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за доцент по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Славянски езици (Руски език – 
Лингвокултурология) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за главен асистент по 
област на висше образование 1. Педагогически  науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност 
Методика на обучението по българска литература със срок 3 (три) месеца 
от обнародването му в Държавен вестник. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за доцент по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Общо и сравнително езикознание  със срок 2 
(два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС избира доц. дфн Любка Петрова Липчева-Пранджева за 
„професор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално напрваление 2.1. Филология, научна 
специалност Българска литература – след Първата световна война към 
Катедра по българска литература и теория на литературата на 
Филологическия факултет. 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 18.03.2013 година  

(Протокол  №  157) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година от работата на Полина Андреева Димитрова, редовен докторант по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Славянски езици 
(Фразеология на съвременния руски език) към Катедрата по руска 
филология. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година от работата на Илия Цанков Солтиров, редовен докторант по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология; докторска програма Славянски езици (Морфология на 
съвременния руски език) към Катедрата по руска филология. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година от работата на Ваня Георгиева Георгиева, редовен докторант по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Българска литература от 
Освобождението до края на Първата световна  война към Катедра 
„Българска литература и теория на литературата“. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и положителната оценка за втората година от 
работата на Милена Пенчева Нецова, редовен докторант по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език и утвърждава 
план-сметката за третата година от докторантурата й. 

 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и положителната оценка за втората година от 
работата на Петър Стефанов Кривчев, редовен докторант по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Български език (История на българския 
език) към Катедрата по общо езикознание и история на българския език и 
утвърждава план-сметката за третата година от докторантурата му. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година от работата на Десислава Любомирова Димитрова, редовен 
докторант по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 
език (Съвременен български език – Морфология) към Катедрата по 
български език, както и план-сметката за третата година от докторантурата 
й. 
 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за 
втората година от работата на Тенчо Йорданов Дерекювлиев, редовен 



докторант по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 
език (Съвременен български език – Диалектология) към Катедрата по 
български език, както и план-сметката за третата година от докторантурата 
му. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2013 г., Елисавета Ненчева Ненчева, редовен докторант към 
Катедрата по славянска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Литература на народите от Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Южнославянски литератури). 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за втората година от работата и утвърждава и 
план-сметката за третата година от докторантурата на Нина Кръстева 
Чочева, редовен докторант по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Романски езици (Съвременен френски език – Фонетика) към Катедрата по 
романистика и германистика.  
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за третата 
година от работата на Виолета Йорданова Георгиева, редовен докторант по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Български език 
(Съвременен български език – Синтаксис) към Катедрата по български език 
и въз основа на тях да бъде отчислена с право на защита, считано от 
01.03.2013 година.  
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добра оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2013 г., Шинка Георгиева Дичева-Христозкова, редовен 
докторант по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Българска 
литература /Българска литература от Освобождението до Първата световна 
война/ към Катедрата по  история на литературата и сравнително 
литературознание. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2013 г., Ана Иванова Маринова, редовен докторант към 
Катедрата по българска литература и теория на литературата по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология /Теория на литературата/ с тема на дисертационния труд: 
„Анималистичната проза в теоретичната парадигма на "Автор и герой в 
естетическата дейност" и научен ръководител доц. д-р Атанас Бучковв.  
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2013 г., Канелия Георгиева Колева, редовен докторант към 
Катедрата по българска литература и теория на литературата по област на 



висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на 
обучението по литература и научен ръководител проф. д-р Радослав Радев.  
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2013 г., Красимира Танева Танева, задочен докторант към 
Катедрата по българска литература и теория на литературата по област на 
висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по ...; докторска програма Методика на 
обучението по литература с научен ръководител проф. д-р Радослав Радев.  
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава отчета за третата година от докторантурата на 
Илиана Георгиева Новак, редовен докторант по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; 
докторска програма Литература на народите от Европа, Америка, Африка, 
Азия и Австралия (Полска литература) към Катедрата по славянска 
филология и приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 
01.03.2013 г. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план на обучение на Полина 
Андреева Димитрова, редовен докторант към Катедрата по руска филология 
по научна специалност Славянски езици (Фразеология на съвременния руски 
език) да бъдат включени допълнително следните спецкурсове с оценка за 
докторанти: „Актуални проблеми на РКЧ (докторантски спектър)“ и 
„Бизнескомуникация и PR“, както и участие в организацията и провеждането 
на Втория научно-практически семинар по превод „Обучение 
переводческому мастерству“.  
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план на обучение на Илия Цанков 
Солтиров, редовен докторант към Катедрата по руска филология по научна 
специалност Славянски езици (Морфология на съвременния руски език) да 
бъде включен допълнително спецкурс с оценка за докторанти: „Актуални 
проблеми на РКЧ (докторантски спектър)“.  
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за периода 1 март 2013 – 1 март 
2014 г. на Полина Андреева Димитрова, редовен докторант към Катедрата по 
руска филология по научна специалност Славянски езици (Фразеология на 
съвременния руски език. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за периода 1 март 2013 – 30 
септември 2013 г. на Евелина Колева Грозданова, редовен докторант към 
Катедрата по славянска филология по научна специалност Славянски езици 
(Съвременен хърватски език).  
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променено наименованието на темата на 
дисертационния труд на Таня Георгиева Иванова, редовна докторантка към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, докторска програма Общо и сравнително езикознание 
(Балканско езикознание) с актуализираното наименование „Тенденции към 



аналитизъм в именната система на съвременния гръцки език 
(съществителни и прилагателни имена)“ вместо „Тенденции към 
аналитизъм в съвременния гръцки език“ с научен ръководител проф. д-р 
Стойна Вълчева Пороманска. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променено наименованието на темата за 
защита на дисертационния труд на Ангел Николов Тарашев, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по българска литература и теория 
на литературата по област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Теория и 
история на литературата, с тема на дисертационния труд: 
„Повествователната дихотомия ламинарност – турболентност 
литературнокомуникационни аспекти“ вместо „За една дихотомия на 
повествованието (литературнокомуникационни аспекти)“ с научен 
ръководител проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев.  
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита процедура по защита на 
дисертационния труд на Ангел Николов Тарашев, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по българска литература и теория 
на литературата, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление: 2.1 Филология; докторска програма Теория и 
история на литературата, с тема на дисертационния труд: 
„Повествователната дихотомия ламинарност – турболентност 
литературнокомуникационни аспекти“, научен ръководител проф. д.ф.н. 
Огнян Стефанов Сапарев и утвърждава следния състав на научното жури за 
провеждане на защитата, насрочена за 28 юни 2013 година: 

1. Проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология /Теория на литературата/; 

2. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова – ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология /Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия/; 

3. Проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев – ШУ „Константин Преславски”, Област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология /Теория на литературата/; 

4. Проф. д.ф.н. Яни Михайлов Милчаков – София, УНИБИТ, Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
/Теория на литературата/; 

5. Ст.н.с. д.ф.н. Радосвет Стефанов Коларов – София, ИЛ, Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
/Теория на литературата/. 

Резерви: 
1. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология /Теория на литературата/;  

2. Доц. д-р Амелия Веселинова Личева – СУ „Св. Климент Охридски” Област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология /Теория на литературата/. 
 



23. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Егонд Бонди, 
или за поетиката на чешкия ъндъргръунд“ и индивидуалния план за триге 
години на обучение на Якуб Микулецки, редовен докторант към Катедрата по 
славянска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Славянски литератури и чешка литература) с научен ръководител доц. д-р 
Жоржета Петрова Чолакова. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Енчо Тилев Тилев, редовен докторант към Катедра по руска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски 
езици (Морфология на съвременния руски език) с научен ръководител проф. 
д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова и тема на дисертацията „Категориални и 
некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка с български)“. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката и темата на дисертацията: „Блудният син в българската 
литература“ на Велика Атанасова Гюлемерова, редовен докторант към 
Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Българска литература 
(Българска литература от Освобождението до Първата световна война) и 
избира доц. д-р Иван Тодоров Русков за научен ръководител на докторанта. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд 
„Фразеологични единици със зоо- и фитокомпонент в българския и гръцкия 
език“ и индивидуалния план за работа през следващите три години на 
Марияна Асенова Карталова, редовен докторант по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, докторска програма Общо и сравнително езикознание към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Модалното 
значение възможност и изразяването му в съвременния български език” и 
индивидуалния план за трите години от подготовката на Ирена Русева 
Русева, редовен докторант към Катедрата по български език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, докторска програма Български език (Морфология) с научен 
ръководител доц. д-р Красимира Чакърова. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за  трите години от 
подготовката на Милена Стоянова Видралска, редовен докторант към 
Катедрата по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, докторска 
програма Български език (Морфология) с тема на дисертационния труд 
„Пасивност, залог и причастия в съвременния български език” и научен 
ръководител доц. д-р Константин Куцаров. 
 



29. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на  Слав Огнянов Петков, редовен докторант към Катедрата по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен френски език), темата на 
дисертационния му труд „Лингвистични и социокултурни аспекти на 
превода през XX и в началото на XXI век“ и заменя научния ръководител доц. 
д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова с доц. д-р Ирeна Николова 
Кръстева-Градева. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Таня Станиславова Найденова, редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език), темата на 
дисертационния й труд „Anàlisis contrastive de las unidades fraseológicas en 
español y búlgaro“ (Съпоставителен анализ на фразеологичните единици в 
испански и български език) с научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев 
Кънчев. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Джесика Сиаботару Де Манев, редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език), темата на 
дисертационния й труд „Paremias Judeoespañolas y sus Equivalencias en 
Búlgaro“ (Еврейско-испански народни умотворения и техните съответствия в 
българската традиция) с научен ръководител: проф. д.ф.н. Иван Вълчев 
Кънчев. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2012/2013 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. д-р Екатерина Иванова Петкова – 200 часа упражнения по Преддипломна 
педагогическа практика с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Валентина Димитрова Радинска – 15 часа упражнения по Семинар за 
докторанти, с тарифна ставка 8.00 лв. на час упражнение 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. гл. ас. д-р Надежда Георгиева Данчева - 15 часа упражнения по 
Информационни технологии в ономастиката, идва от ИБЕ при БАН – 
София, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.   

 
Катедра по български език: 
 

1. ас. д-р Иванка Петрова Петрова – 100 часа упражнения по Граматически 
формализми, Езикови ресурси и технологии, Приложение на ИТ в работата 
на филолога, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 



 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. доц. д-р Ирена Николова Кръстева-Градева – 60 часа упражнения като 
научен консултант на докторант Слав Огнянов Петков с тарифна ставка 
6.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Кунк Тянчжо – 80 часа упражнения по Съвременен китайски език 
(Фонетика) и Факултативна дисциплина (втори чужд език) с тарифна 
ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

 
33. РЕШЕНИЕ: ФС предлага еднократно за втория семестър на учебната 
2012/2013 година да бъдат удвоени часовете по Втори славянски език в 
трети курс на специалност "Славянска филология" поради непровеждането 
им през първия семестър заради технически пропуск. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС предлага да бъде гласуван неплатен отпуск от 15.03.2013 г. 
до 30.06.2013 г. на доц. д-р Елена Славова Гетова във връзка с работата й 
като лектор в Страсбург, Франция. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС предлага да бъде обявен конкурс за доцент по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия – Френска литература) със срок 2 (два) месеца от обнародването 
му в Държавен вестник. 
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС предлага да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-
р Дейвид Брус Дженкинс за срок от една година, считано от 21.07.2013 г. до 
01.07.2014 година. 
 
37. РЕШЕНИЕ: ФС предлага следната корекция в учебния план на 
специалност „Балканистика“, влизаща в сила от учебната 2012/2013 година:  

 отпада дисциплината АЗЕЛ с хорариум 30/15 в четвърти семестър и 
45/15 в пети семестър;  

 въвежда се дисциплината Западноевропейска литература с хорариум 
45/0 и 4 кредита в пети семестър; 

 освободените часове и кредити се разпределят, както следва:  
в четвърти семестър – добавят се 30 часа упражнения плюс 3 кредита 

за Практически новогръцки език и 15 часа упражнения плюс 1 кредит за 
Старогръцки език (хорариумът на дисциплината става 30/30);  

в пети семестър – добавят се още 15 часа упражнения плюс 1 кредит за 
Практически новогръцки език, така че хорариумът на дисциплината става 
105 часа. 

 
38. РЕШЕНИЕ: ФС предлага с мнозинство (двама „въздържали се“) докт. 
Илиана Георгиева Новак да бъде назначена на длъжност асистент по Полска 
литература за една година на половин щат, считано от 01.04.2013 година. 
 



39. РЕШЕНИЕ: ФС предлага да бъде продължен договорът на лектора по 
сръбски език Дарка Хербез за академичната 2013/2014 година с периода от 
01.09.2013 г. до 01.09.2014 година.    
 
40. РЕШЕНИЕ: ФС предлага да не бъде прекъсван трудовият договор на доц. д-
р Йордан Йорданов Костурков за срок от една година, считано от 03.07.2013 
г.  
 
41. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
при Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, 
научната и административната дейност на ас. Ина Здравкова Кукунджиева, 
преподавател в Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език.     
 
42. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка на Комисията по атестиране 
при Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната и 
административната дейност и отрицателната оценка за научната работа (с 
препоръка да подготви дисертационен труд) на гл. ас. Събина Авелова 
Вълчанова, преподавател в Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език.     
 
43. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка да подготви 
дисертационен труд) на Комисията по атестиране при Филологическия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и 
административната дейност на гл. ас. Галина Ангелова Брусева, преподавател 
в Катедрата по общо езикознание и история на българския език.     
 
44. РЕШЕНИЕ: ФС приема положителната оценка (с препоръка да подготви 
дисертационен труд) на Комисията по атестиране при Филологическия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ за учебната, научната и 
административната дейност на гл. ас. Величка Петкова Симонова-Гроздева, 
преподавател в Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език.     
 
 

 
 

                                                                                        ПРОТОКОЛЧИК: 
                        /Мария Зайкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 13.05.2013 година  

(Протокол  №  158) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2012/2013 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Екатерина Станимирова Стойчева – 80 часа упражнения по 
Старобългарска литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. Димитър Атанасов Мирчев - 200 часа упражнения по Класически език, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.   

Катедра по романистика и германистика: 
 

1. доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 300 часа упражнения по Методика на 
преподаването по френски езиик, Теория на превода, Лексикология на 
френски език, Практически френски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час 
упражнение. 

2. гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова – 300 часа упражнения по 
Морфология на СНЕ, Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в 
германистиката, Лингвистика на текста, Стилистика на СНЕ, 
Контрастивна лингвистика, Редактиране на текст, с тарифна ставка 6.00 
лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Елена Лилова Василева – 40 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2012/2013 г. със следните преподаватели: 
 

1. Йордан Божидаров Енев – 60 часа упражнения по Система за онлайн 
регистрация на учебни курсове, с тарифна ставка 7.50 лв. на час 
упражнение. 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по славянска филология: 
 
1. доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 60 часа упражнения  по Културна 

антропология на славяните и 20 часа упражнения за изпитване на студенти, 
с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

 



2. доц. д-р Калина Бахнева Бахнева –260 часа упражнения по История на 
полската литература, с  тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение.  

 
3. гл.ас. д-р Цветанка Димчова Аврамова –260 часа упражнения  по 

Теоретичен курс – чешки език, с тарифна ставка 5.25 лв. на час упражнение. 
 
4. хон.ас. д-р Роза Тодорова Станкевич – 30 часа упражнения по Беларуски 

език и литература, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
 
5. доц.д-р Елена Атанасова Томова - 30 часа упражнения по Словенски език и 

литература, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 
 
6. докт. Евелина Колева Грозданова  - 120 часа упражнения по Практически 

сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
7. хон.ас. Светла Димитрова Джерманович – 420 часа упражнения по 

Практически сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
8. хон.ас. Петя Сашева Клинкова – 180 часа упражнения по Втори славянски 

език /чешки/,  с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение 
 
9. хон.ас. д-р  Ангел Маринов Маринов –60 часа упражнения по Теория на 

превода (чешки език), с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
 
10. хон.ас. Стефан Димитров Кожухаров – 150 часа упражнения по  

Практически сръбски  език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
11. хон.ас. Елисавета Ненчева Ненчева -  80 часа упражнения по История на 

сръбската и хърватската литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение 

 
12. хон.ас. Ана Васунг – 140 часа упражнения по Практически хърватски език, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
13. хон.ас. Росина Георгиева Кокудева – 60 часа упражнения по Чешка 

литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
 
14. хон.ас. Анна Колевова Цветковова – 200 часа упражнения по Практически 

чешки език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
15. хон.ас. д-р Жана Василева Станчева – 140 часа упражнения по Теоретичен  

курс ІІ част (Семантика и синтаксис), Полски език, с тарифна ставка 5.00 лв. 
на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Хунгджун Сун – 60 часа упражнения по Практически китайски език, с 
тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по английска филология: 
 



1. Евгения Максимова Алендарова – 40 часа упражнения по Бази данни, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 

4. РЕШЕНИЕ: ФС приема учебните занятия по Фонетика на СИЕ в специалност 
Лингвистика с информационни технологии с испански език, като втори чужд 
език, да се преместят от I курс във II курс, II семестър за учебната 2013/2014 
година. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема следните промени в учебния план: 

1. В специалност Приложна лингвистика за втори чужд език: немски, 
френски и испански език, III курс, VI семестър, дисциплината Теория 
на превода на втори чужд език да се преименува в Практикум по 
превод, защото по първия език вече са слушали лекции по Теория на 
превода. 

2. В специалност Лингвистика и информационни технологии с немски 
език като втори чужд език, II курс, III семестър, Избираема дисциплина 
1 – Практикум по правопис на чуждия език да се пшреименува в 
Практическа граматика. 

3. В специалност Приложна лингвистика с немски език като втори чужд 
език, II курс, III семестър, Факултативна дисциплина 2 – Практикум 
по правопис на чуждия език да се преименува в Практическа 
граматика.  

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат утвърдени за ръководители на магистърски 
програми следните преподаватели от Катедрата по руска филология: 

1. Гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева – за ръководител на магистърска 
програма Актуална русистика. 

2. Гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова – за ръководител на магистърска 
програма Културни и социални дейности в туризма. 

3. Гл. ас. д-р Юлиана Иванова Чакърова – за ръководител на магистърска 
програма Превод за европейските институции. 

 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализирания план на магистърска програма 
Актуална русистика. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да се разкрие СДК за учители по немски,френски и 
испански език. Реализирането на СДК ще се осъществи от Катедрата по 
романиостика и германистика в сътрудничество с организацията Заедно в 
час / Teach For Bulgaria, с ръководител гл. ас. д-р Кана Димитрова. 
ФС одобрява учебния план на СДК за учител по немски, френски и испански 
език и 500.00 лева семестриална такса. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема на студентите, обучаващи се по специалността 
„Лингвистика с информационни технологии“ (английски език и втори чужд 
език), да се разреши допълнително обучение извън учебния план с цел 
получаване на професионална квалификация „Учител по английски език“. За 
целта е необходимо да посещават задължителните според държавните 
изисквания дисциплини със съответния хорариум и да положат успешно 
изпитите (Психология, Педагогика, Методика на обучението по английски 
език, Хоспетиране, Текуща педагогическа практика, Преддипломна 
педагогическа практика, АВИТО). Освен тези дисциплини се включват и 



изучаваните предмети по английски език и литература. Студентите, които 
изпълнят необходимите условия, получават свидетелство за професионална 
квалификация „Учител по английски език“, което е приложение към 
дипломата за висше образование, степен „бакалавър“. 
 Обучението е безплатно и е с продължителност два семестъра. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява учебния план на магистърска програма „Учител 
по български език и литература“, предназначена за завършили 
филологически специалности без квалификация по български език и 
литература и без педагогическа квалификация. 
Учебният план включва основополагащи езиковедски и литературоведски 
дисциплини, както и задължителните предмети за получаване на 
професионалната квалификация „Учител по български език и литература“. 
Срокът на обучение е четири семестъра.  
Семестриална такса – 450. 00 лева. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема и утвърждава за академичната 2013/2014 г. 
Следните факултативни дисциплини: 
1.Преводаческо ателие  І част – 15 часа, І сем., V курс  с преподаватели гл.ас. 
д-р Борислав Борисов, гл.ас. Вяра Найденова, ас. Илиана Новак 
2. Преводаческо ателие  ІI част – 15 часа, ІІ сем., V курс  с преподаватели 
гл.ас. д-р Борислав Борисов, гл.ас. Вяра Найденова, ас. Илиана Новак 
3.Делово общуване  - 15 часа, ІV к., ІІ сем,  гл.ас. Катерина Томова, хон.ас. 
Стефан Кожухаров, лектор Агнешка Жемба. 
4.Речев етикет – 15 часа, ІІІ к., ІІ сем., гл.ас. Катерина Томова, гл.ас. д-р Лилия 
Иванова, гл.ас. Вяра Найденова 
5.Творческо писане – 15 часа, ІV к., І сем., гл.ас. д-р Борислав Борисов, гл.ас. 
Вяра Найденова, ас. Илиана Новак. 
6.Правопис и пунктуация – 15 часа, ІІ к., І сем., ас. Анна Цветковова, гл.ас. 
Гергана Иванова, лектор Агнешка Жемба. 
7.Фонетика – 15 часа, І курс, І сем., ас. Мария Мустаковова, лектор Дарка 
Хербез, лектор Агнешка Жемба. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за доцент по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Общо и сравнително езикознание 
(Когнитивна лингвистика) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита процедура за защита на 
дисертационния труд на гл. ас. Фани Евгениева Бойкова – докторант  на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по българска литература и теория 
на литературата – Област на висше образование – 1. Педагогически науки; 
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ...; 
докторска програма (Методика на обучението по български едик). Тема: 
„Теоретико-експериментален модел за овладяване прагматиката на 
текста при обучението по български език” с  научен ръководител доц. д-р 
Пенка Христова Гарушева-Карамалакова и утвърждава научно жури в 
състав: 
 



1. Проф. д-р Кирил Василев Димчев – пенсионер, гр. София, област на висшето 
образование – 1. Педагогически науки, професионално направление – 1.3. 
Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по български език); 

 
2. Проф. д-р Ангел Маринов Петров – София, СУ „Климент Охридски”, област 
на висшето образование – 1. Педагогически науки, професионално 
направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението 
по български език); 
 
3. Доц. д-р Румяна Димитрова Танкова – Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски”, 
област на висшето образование – 1. Педагогически науки, професионално 
направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението 
по български език); 
 
4. Доц. д-р Пенка Христова Гарушева-Карамалакова – ПУ „Паисий 
Хилендарски“ – област на висшето образование – 1. Педагогически науки, 
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика 
на обучението по български език); 
 
5. Доц. д-р Росица Александрова Пенкова – ДИУУ, София – област на висшето 
образование – 1. Педагогически науки, професионално направление – 1.3. 
Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по български език); 
 
Резерви: 
 
1. Доц. д-р Галена Стоянова Иванова – от ПУ "П. Хилендарски" педагогически 
факултет - област на висшето образование – 1. Педагогически науки, 
професионално направление – 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 
дидактика; Педагогически технологии в играта 
2. Доц. д-р Ганка Иванова Янкова – Шумен, ШУ «Константин Преславски» – 
област на висшето образование – 1. Педагогически науки, професионално 
направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението 
по български език); 

 
Факултетният съвет приема защитата да се състои на  23.09. 2013 година. 

 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката на Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе, 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по славянска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 
Филология, докторантска програма Славянски езици (Полски език), с тема 
на дисертационния труд „Езиково изразяване на комичното при превода от 
полски на български език върху материал от творчеството на Витолд 
Гомбрович“. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отчислена с право на защита Димитрина 
Георгиева Костадинова-Хамзе, докторант на самостоятелна подготовка към 
Катедрата по славянска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, 2.1 Филология, докторантска програма Славянски езици 
(Полски език), с тема на дисертационния труд „Езиково изразяване на 



комичното при превода от полски на български език върху материал от 
творчеството на Витолд Гомбрович“. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за 
втората година от подготовката на Галина Иванова Димитрова, редовен 
докторант към Катедрата по история на литерартурата и сравнителното 
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
2.1 Филология, докторантска програма Теория и история на литературата 
(Детска литература). 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за 
втората година от подготовката на Славка Лазарова Михайлова, редовен 
докторант към Катедрата по история на литерартурата и сравнителното 
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
2.1 Филология, докторантска програма Теория и история на литературата 
(Детска литература). 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Боряна Тенчева Тенчева, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, 2.1 Филология, докторантска програма Славянски езици 
(Лексикология на съвременния руски език). 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната  оценка за втората 
година от подготовката на Елена Костадинова Нейчева, редовен докторант 
към Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, 2.1 Филология, докторантска програма Славянски езици 
(Лексикология на съвременнния руски език). 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за третата година от подготовката 
на Боряна Тенчева Тенчева, редовен докторант към Катедрата по руска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 
Филология, докторантска програма Славянски езици (Лексикология на 
съвременния руски език). 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за третата година от подготовката 
на Елена Костадинова Нейчева, редовен докторант към Катедрата по руска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 
Филология, докторантска програма Славянски езици (Лексикология на 
съвременнния руски език). 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за първата година от подготовката 
на Ирена Русева Русева, редовен докторант към Катедрата по български език 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 Филология, 
докторантска програма Български език (Морфология). 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за първата година от подготовката 
на Милена Стоянова Видралска, редовен докторант към Катедрата по 
български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 
Филология, докторантска програма Български език (Морфология). 
 



24. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за първата година от подготовката 
на Енчо Тилев Тилев, редовен докторант към Катедрата по руска филология 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 Филология, 
докторантска програма Славянски езици (Морфология на съвременния 
руски език). 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за третата година от подготовката 
на Славка Лазарова Михайлова, редовен докторант към Катедрата по 
история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 Филология, докторантска 
програма Теория и история на литературата (Детска литература). 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за третата година от подготовката 
на Галина Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедрата по история 
на литературата и сравнителното литературознание по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 Филология, докторантска програма 
Теория и история на литературата (Детска литература). 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за втората година от подготовката 
на Ваня Георгиева Георгиева, редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 Филология, докторантска програма 
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на 
Първата световна война). 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за първата година от подготовката 
на Слав Огнянов Петков, редовен докторант към Катедрата по романистика и 
германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 
Филология, докторантска програма Романски езици (Съвременен френски 
език). 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за първата година от подготовката 
на Таня Станиславова Найденова, редовен докторант към Катедрата по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, 2.1 Филология, докторантска програма Ромаснки езици 
(Съвременен испански език). 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за първата година от подготовката 
на Джесика Сиаботару Де Манев, редовен докторант към Катедрата по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, 2.1 Филология, докторантска програма Ромаснки езици 
(Съвременен испански език). 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС приема план-сметката за първата година от подготовката 
на Велика Атанасова Гюлемерова, докторант на самостоятелна подготовка 
към Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
2.1 Филология, докторантска програма Българска литература (Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война). 
 



32. РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в индивидуалния план на 
обучение  на Боряна Тенчева Тенчева, редовен докторант към Катедрата по 
руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 2.1 
Филология, докторантска програма Славянски езици (Лексикология на 
съвременния руски език): 

- да бъде включен допълнително спецкурсът с оценка за докторанти 
„Подготовка и организация на научен форум“ с преподавател доц. д-р 
Мила Кръстева. 

 
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора проф. д.ф.н. Иванка 
Тодорова Гугуланова да бъде назначена на половин щат за академичната 
2013/2014 година. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен едногодишен неплатен отпуск на 
гл. ас. д-р Кръстина Йосифова Арбова, считано от 24.09.2013 г., във връзка 
със заминаването и като лектор в гр. Гьотинген, Германия. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява състава на редакционната колегия, която 
подготвя издаването на Научните трудове за 2012 г.: 
Доц. д-р Жоржета Чолакова 
Проф. д.ф.н. Диана Иванова 
Проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева 
Доц. д-р Красимира Чакърова 
Доц. д-р Елена Гетова 
Доц. д-р Татяна Ичевска 
Доц. д-р Христина Тончева 
Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова 
Гл. ас. д-р Борян Янев 
Гл. ас. д-р Борислав Борисов 
Гл. ас. д-р Яна Роуланд 
Гл. ас. Фани Бойкова 
Гл. ас. Райна Петрова 
Гл. ас. Гергана Иванова-Вълева  

 
36. РЕШЕНИЕ: ФС приема за учебната 2013-2014 година да бъде разкрита 
нова специалност към Филологическия факултет: Лингвистика (два чужди 
езика) с маркетинг. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 24.06.2013 

година  
(Протокол  №  159) 

 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2012/2013 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Проф. д-р Радослав Димитров Радев – 120 часа упражнения за 
ръководство на двама докторанти, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 
 

1. Светла Димитрова Джерманович – 50 часа упражнения по Практически 
сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по английска филология: 
 

1. Полина Николаева Петкова – 30 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Иван Йорданов Петров – 45 часа упражнения по Практикум по ИТ, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Вивиан Саркис Арабян – 110 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Гергана Ангелова Петкова – 200 часа упражнения по Практически 
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

2. Пресентасион Ортега Ортега – 200 часа упражнения по Практически 
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

 

2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Канелия Георгиева Божинова – 300 часа упражнения по МОБЛ, Текуща 
педагогическа практика, с тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение. 

2. Красимира Танева Танева – 300 часа упражнение по МОБЛ, Хоспетиране и 
Текуща педагогическа практика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 

3. д-р Екатерина Иванова Петкова – 200 часа упражнения в Хоспетиране и 
текуща педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражненние. 



4. д-р Маргарита Ваньова Димитрова – 100 часа упражнения по 
Хоспетиране и Текуща педагогическа практика по МОБЛ, с тарифна ставка 
4.50 лв. на час упражнение. 

5. гл. ас. Анна Ованес Модикян – 500 часа упражнения по МОБЕ, с тарифна 
ставка по 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по история на литературата и теория на литературознанието: 
 

1. проф. д-р Светлана Стойчева Андерсон – 400 часа упражнения по 
Литература за деца и юноши в Педагогически факултет, с тарифна ставка 
6.50 лв. на час упражнение. 

2. гл. ас. д-р Бисерка Илиева Стоименова – 400 часа упражнения по 
Антична и западноевропейска литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

3. Здравко Трифонов Дечев – 300 часа упражнения по Българска 
възрожденска литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

4. гл. ас. д-р Николета Василева Пътова – 400 часа упражнения по 
Българска възрожденска литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

5. Шинка Георгиева Дичева – 200 часа упражнения по Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война, с тарифна 
ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. чл.-кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев Добрев - 100 часа упражнения по 
Старобългарски език, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.  

2. проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска–Костова - 100 часа 
упражнения по Старобългарски език, с тарифна ставка 7,00 лв. на час 
упражнение.            

3. проф. д.ф.н. Мирена Христова Славова - 300 часа упражнения по 
Класически език и Историческа граматика на гръцкия език, с тарифна 
ставка 10,00 лв. на час упражнение. 

4. проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов - 380 часа упражнения 
на гръцки език по Странознание на Гърция, Новогръцка литература и 
Византийска литература и текстове, с тарифна ставка 10.00 лв. на час 
упражнение. 

5. проф. д-р Иван Калчев Добрев - 1050 часа упражнения по 
Практически турски език, Съвременен турски език и Странознание на 
Турция, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

6. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска - 400 часа упражнения по 
Съвременен новогръцки език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час 
упражнение.  

7. доц. д.ф.н. Агим Рустем Фона - 400 часа упражнения по Практически 
албански език, Странознание на Албания и Втори балкански език, с 
тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение.   

8. доц. д-р Виолета Петрова Герджикова - 250 часа упражнения по 
Старогръцка литература и Класически език, с тарифна ставка 10.00 лв. 
на час упражнение. 



9. доц. д-р Ивона Велчева Карачорова - 100 часа упражнения по 
Старобългарски език, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.             

10. доц. д-р Ирина Николаева Саръиванова - 150 часа упражнения по 
Турска литература (Първа част), с тарифна ставка  6,00 лв. на час 
упражнение. 

11. доц. д-р Йоана Кирилова Недялкова–Сиракова - 200 часа упражнения по 
Теория на превода – новогръцки език и Латински език, с тарифна ставка  
6,00 лв. на час упражнение. 

12. доц. д-р Христо Иванов Салджиев - 600 часа упражнения по 
Практически турски език и История на Турция, с тарифна ставка 6.00 
лв. на час упражнение.   

13. доц. д-р Паша Явузаслан - 120 часа упражнения по Съвременен турски 
език (Лексикология), с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение.   

14. доц. Стефан Андреев Стефанов - 200 часа упражнения по 
Османотурски език, с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение.             

15. докт. Илиана Димитрова Джамбазова - 80 часа упражнения по 
Старогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

16. докт. Марияна Асенова Карталова -  80 часа упражнения по  
Практически новогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час 
упражнение. 

17. докт. Милена Пенчева Нецова - 30 часа упражнения по Увод в общото 
езикознание с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

18. докт. Петър Стефанов Кривчев - 30 часа упражнения по 
Старобългарски език с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

19. докт. Стойно Стефанов Спасов - 80 часа упражнения по 
Старобългарски език и Увод в общото езикознание с тарифна ставка 4,00 
лв. на час упражнение. 

20. докт. Таня Георгиева Иванова - 80 часа упражнения по Практически 
новогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

21. Александрос Франдзескакис (лектор) - 150 часа упражнения по 
Новогръцки език, идва от София (без хонорар, с право на нощувка и 
пътни).  

22. Ангелина Петкова Шопова - 300 часа упражнения по  Латински език, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

23. Васил Богомилов Василев - 300 часа упражнения по Румънски език и 
Странознание на Румъния, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

24. Димитър Атанасов Мирчев - 500 часа упражнения по Класически език, 
с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  

25. Иванка Георгиева Ламбрева - 950 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час  упражнение. 

26. Рамазан Чери - 150 часа упражнения по Хоспетиране по турски език и  
Текуща педагогическа практика по турски език с тарифна ставка 5,00 лв. 
на час  упражнение. 

27. Станимир Василев Петров - 300 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по български език: 
 



1. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 30 часа упражнения за 
председателство в Национална студентска конференция, с тарифна ставка 
по 7,00 лева на час упражнение; 

2. проф. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Синтаксис на 
СБЕ, с тарифна ставка по 6,50 лв. на час упражнение; 

3. д-р Милена Петрова Добрева  – 120 часа  упражнения по Дигитални 
библиотеки, с тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение; 

4. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова - 100 часа упражнения по 
Синтаксис на СБЕ, с тарифна ставка по 4,50 лв. на час упражнение; 

5. д-р Ангел Маринов Маринов – 120 часа упражнения пофакултативна 
дисциплина „Кино и литература”, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

6. Мария Димитрова Миличина – 600 часа упражнения по Езикова култура, 
с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение; 

7. Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, 
с тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение; 

8. Георги Симеонов Цонев – 250 часа упражнения по дисциплината Офис 
програми, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение; 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 120 часа упражнения за 
ръководство на двама докторанти, с тарифна ставка 7,00 лева на час 
упражнение. 

2. проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – общо 210 часа: 120 часа 
упражнения за ръководство на двама докторанти и 90 часа упражнения 
по Избираема дисциплина 4 и Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 
6,00 лева на час упражнение. 

3. доц. д-р Елена Атанасова Томова – 300 часа упражнения по Руски 
фолклор и Стара руска литература, с тарифна ставка по 6,00 лв на час 
упражнение.  

4. доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – 500 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка по 5,50 лева на час 
упражнение.    

5. д-р Радка Николова Атанасова – 500 часа упражнения по Руска 
литература на 20 век, с тарифна ставка по 5,50 лева на час упражнение. 

6. гл.ас. Елена Лилова Василева – 500 часа упражнения по Практически курс 
по руски език, с тарифна ставка по 4,50 лева на час упражнение.   

7. гл.ас. Грета Серафимова Косева – 450  часа упражнения по Практически 
курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

8. гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 500 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение.  

9. Владислава Вескова Иванова - 550 часа упражнения по Практически курс 
по руски език и Руска литература на 19 век, с тарифна ставка 4,50 лева на 
час упражнение. 

10. докторант Енчо Тилев Тилев – 150 часа упражнения Молфология на 
съвременния руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  



11. докторант Елена Костадинова Нейчева – 130 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение. 

12. докторант Боряна Тенчева Тенчева – 150 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение. 

13. докторант Полина Андреева Димитрова – 130 часа упражнения по 
Практически курс по руски език и Преддипломна педагогическа практика, с 
тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

14. докторант Илия Цанков Солтиров – 140 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение. 

 
Катедра по английска филология: 
 

1. Проф. дфн  Весела Тодорова Кацарова – 200 часа упражнения по Нова 
английска литература, с тарифна ставка 12.00 лв. за час упражнение; 

2. Проф. д-р Людмила Константинова Костова  – 200 часа упражнения по 
Английска литература – Просвещение  и Избираема  дисциплина, с тарифна 
ставка  12.00 лв. на час упражнение; 

3. Доц. д-р Христо Маринов – 350 часа упражнения по Лексикология на САЕ  и 
Фонетика на САЕ, с тарифна ставка 10.00 лв. за час упражнение; 

4. Емилия  Иванова Ханджийска – 800 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение; 

5. Елизабет Огнянова Кумчева - 500 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

6. Ралица  Петрова Кунчева  -  800 часа упражнения по Практически 
английски език,  с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение; 

7. Вивиан Саркис Арабян  - 900 часа упражнения по Практически английски 
език  и 130 часа курс за докторанти към ФФ, с тарифна ставка 4.50 лв на час 
упражнение; 

8.  Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 1000 часа упражнения по 
Практически английски език и 130 часа курс за докторанти към ФФ, с 
тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

9. Анелия Георгиева Ставрева – 700 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;  

10.  Румяна Боянова Пенева – 700 часа упражнения по Американска  
литература   и Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час 
упражнение;  и  250 часа  упражнения по Английски език  за преподаватели 
към Филологическия  факултет, с тарифна ставка по 4.50 на час ; 

11.  Вадим  Атанасов Банев -  1000  часа упражнения  по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение; 

12. Полина  Николаева Петкова -  900 часа  упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение. 

13. Деница Ангелова Шаркова - 800 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

14. Иванка Ангелова Генчева - 700 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение; 

15. Илиан Пенков Друмев -  600 часа упражнения  по Практически английски 
език,  с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;  



16. Цветелин Руменов Цветков  -  600 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

17. Магдалена Деянова Гогалчева -  900 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

18. д-р Данаил Кирилов Данов -   400 часа   упражнения по Избираеми 
дисциплини,   с тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение   

19. д-р Алистър Хейз -  700 часа упражнения по Избираема и  факултативна 
дисциплини и Практически английски език, с тарифна ставка по 8.00 лв. на 
час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Проф. дфн Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – 100 часа упражнения 
по Стилистика на съвременния испански език, с тарифна ставка 9.00 лв на 
час упражнение. 

2. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 800 часа упражнения по Методика на  
обучението по френски език, Методика на обучението по немски език, 
Методика на обучението по испански език, Лексикология на френски език, 
Теория на превода и Практически френски език, с тарифна ставка 7.00 лв на 
час упражнение. 

3. Доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по 
Теория на превода – испански език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час 
упражнение. 

             4.  Доц. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска 
литература  I част, с тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение. 

5. Гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова – 800 часа упражнения по 
Морфология на СНЕ, Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в 
германистиката,  Лингвистика на текста, Стилистика на СНЕ, 
Контрастивна лингвистика, Морфосинтаксис на СНЕ, Икономически немски 
език, Редактиране на текст, с тарифна ставка с тарифна ставка 6.50 лв. на 
час упражнение.  

6. Мария Атанасова Нанева – 600 часа упражнения по Практически 
Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

7. Джесика Сиаботару Де Манев – 600 часа упражнения по Практически 
Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

8. Пресентасион Ортега – 600 часа упражнения по Практически Испански 
език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

9. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 700 часа по Немски език, Методика 
на обучението по немски език и хоспитиране, Текуща и преддипломна 
педагогическа практика, с тарифна ставка 6.00 лв на час упражнение. 

10. Ана Исабел Диас Гарсия  – 500 часа по Практически испански език, с 
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

11.  Стефан Георгиев Кралев – 400 часа  упражнения по Практически френски 
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

12. Кунка Василева Широкова – 500 часа упражнения по Практически 
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

13. Гергана Ангелова Петкова - 500 часа упражнения по Практически 
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

14. Таня Станиславова Найденова - 500 часа упражнения по Практически 
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 



15. Нина Кръстева Чочева –докторант - 500 часа упражнения по 
Практически френски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

16. Слав Огнянов Петков – докторант – 500 часа упражнения по Практически 
френски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

17. Юлияна Александрова Христова - 500 часа упражнения по Фонетика на 
СИЕ, Практически италиански език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение 

18. Илияна Тилева Тилева - 500 часа упражнения по Практически 
италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 

19. Елица Петрова Дечева-Владимирова - 500 часа упражнения по 
Практически италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 

20. Зоя Георгиева Иванова - 500 часа упражнения по Практически италиански 
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за редовни 
и задочни магистърски програми в Катедрата по английска филология за 
учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 

1. проф. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; 
2. доц. д-р Свилен Богданов Станчев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; 
3. доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ „Св. Климент Охридски“. 

 
Размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на Илия Цанков Солтиров, редовен докторант към Катедрата 
по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология, докаторантска програма 
Славянски езици (Морфология на съвременния руски език). 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на Марияна Асенова Карталова, редовен докторант към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, докаторантска програма Общо и сравнително езикознание. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на Стойно Стефанов Спасов, редовен докторант към Катедрата 
по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, докаторантска програма Общо и сравнително езикознание. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на Илиана Димитрова Джамбазова, редовен докторант към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, докаторантска програма Общо и сравнително езикознание. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
първата година от подготовката на Стойно Стефанов Спасов, редовен 



докторант към Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология, докаторантска програма Общо и сравнително 
езикознание. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и  утвърждава положителната оценка за 
първата година от подготовката на Илиана Димитрова Джамбазова, 
редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология, докаторантска програма Общо 
и сравнително езикознание. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променена темата на дисертационния труд  
на Канелия Георгиева Божинова, редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литература по област на висше 
образование 1. Педагогически  науки; професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по...; научна специалност Методика на обучението 
по българска литература от „Аналогията и развитието на литературната 
култура на учениците в средното училище /според поетиката на 
символизма/“ на „Аналогията и развитието на литературната култура на 
учениците в средното училище“. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен с една година крайният срок на 
докторантурата на ас. Ина Здравкова Кукунджиева, свободен докторант към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, докаторантска програма Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия и да бъде променена темата на 
дисертационния и труд от „Масите и човекът в балканските литератури: 
Иво Андрич, Йордан Йовков, Никос Казандзакис“ в „ Масите и човекът в 
творчеството на Иво Андрич и Никос Казандзакис“. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема ас. Харун Харун Бекир да бъде зачислен в 
докторантура на самостоятелна подготовка по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; 
докторска програма Общо и сравнително езикознание (Социолингвистика) с 
тема на дисертационния труд „Труският език и култура в България в 
светлината на българското законодателство – традиции и съвременно 
състояние“, с научни ръководители доц. д-р Иван Петров Чобанов и доц д-р 
Аник Бохос Минасян-Добрева (поради спецификата на темата) и утвърждава 
индивидуалния му план за работа. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема промяна в индивидуалния учебен план на Петър 
Стефанов Кривчев, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание 
и история на българския език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, 
докаторантска програма Български език (История на българския език) като 
се добавят следните дисциплини: 

 Българска антропонимия; 
 Актуални проблеми на българската и турската антропонимия; 



 Руски език; 
 Стратегия на научното изследване; 
 Английски език. 

 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с ИТ: невзетите по обективни причини във втори 
семестър на трети курс 8 часа лекции и провеждането на изпит по 
дисциплината „Информационни технологии в ономастиката“ да бъдат 
заложени през първия семестър на четвърти курс през учебната 2013/2014 
година.  
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специалност Български език и турски език, влизаща в сила от учебната 
2013/2014 година: хорариумът на дисциплината „Турска литература (Първа 
част)“ да се промени от 30/30 на 60/0 при запазване броя на кредитите.  
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява промяна в учебния план на магистърска програма 
Учител по чужд език  (1 чужд и/или 2 чужд език) за специалисти (руски, испански, 

немски и френски език).  
Срокът на обучение е два семестъра.  
Семестриална такса – 500. 00 лева. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните такси на следните магистърски 
програми във Филологическия факултет за учебната 2013/2014 година: 
Магистърска 
програма 

1 семестър 2 семстър 3 семестър Общо 

Актуална 
българистика (р.о.) 

държавна такса 
 (280.00 лв.) 

държавна такса 
(280.00 лв.) 

 560.00 лв. 

Образованието по 
български език и 
литература в 
средното училище за 
специалисти (р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв  900.00 лв 

Учител по български 
език и литература 
(р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 1800.00 лв 

Английски език и 
методика за ранно 
чуждоезиково 
обучение 

375.00 лв 375.00 лв 375.00 лв 1125.00 лв 

Английска филология 
– превод и бизнес 
комуникация 

500.00 лв  500.00 лв  1000.00 лв 

Английска филология 
– лингвистика и 
превод 

500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 

Превод за 
европейските 
институции 

500.00 лв 500.00 лв. 500.00 лв 1500.00 лв 

Превод и 
интеркултурна 
комуникация 

450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 1350.00 лв 

Приложна 
лингвистика с 
испански език 

500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 



Учител по чужд език 
(1 чужд и/или 2 чужд 
език) за специалисти 
(р.о.) 

500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 
 

Language and 
Linguistics 

500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 

Актуална русистика 
(р.о.) 

държавна такса 
(280.00 лв.) 

държавна такса 
(280.00 лв.) 

 560.00 лв. 

Актуална русистика 
(р.о.) 

380.00 лв 380.00 лв  760.00 лв 

Английски език и 
методика 

375.00 лв 375.00 лв 375.00 лв 375.00 лв 1500.00 лв 

Учител по чужд език“ 
(испански език, 
немски език, френски 
език, руски език)за 
неспециалисти 
(р.о.) 

650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 2600.00 лв 

 
18. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните такси на следните 
специализации във Филологическия факултет за учебната 2013/2014 
година: 
Специализация по журналистика: срок на обучение – 4 семестъра; такса: 180.00 лв. 
Специализация по туризъм: срок на обучение – 4 семестъра; такса: 180.00 лв. 
Специализация по творческо писане: срок на обучение – 2 семестъра; такса: 180.00 
лв. 
Специализация по превод: срок на обучение – 2 семестъра; такса: 250.00 лв. 
 
19. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език за заемане на академичната 
длъжност „професор“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание – Ономастика), обнародван в Държавен вестник, брой 50 от 
07.06.2013 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д-р Анна Методиева Чолева-Димитрова – ИБЕ при БАН, София; 
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание). 

 
2. Проф. д.б.н. Васил Господинов Райнов – пенсионер, ИБЕ при БАН, София; 
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание). 

 
3. Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев Иванов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология (Български език).   

 
4. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология (Български език).   

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 



1. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев – ПУ „Паисий 
Хилендарски”; Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология (Български език).   
 
2. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ „Паисий Хилендарски”; 
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.3 Филология (Български език; Славянски езици; Общо и 
сравнително езикознание).   
 
3. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски”; 
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.3 Филология (Славянски езици).   
 
Резервни членове: 

 
1. Доц. д-р Владислав Стефанович Лесневский – РКИЦ, София, област на 
висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици) – външен. 

 
2. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – ПУ „Паисий 
Хилендарски”, Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология (Български език –
Старобългарски език и история на българския език) – вътрешен. 

 
20. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание) в Държавен вестник, брой 50 от 7 юни 2013 година, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева – Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“, Област на висше образование: 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1 Филология (Общо и 
сравнително езикознание). 

 
2. Проф. д-р Борис Димитров Парашкевов – пенсионер, СУ „Св. Климент 
Охридски“, Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология (Германски езици). 

 
3. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – пенсионер, СУ „Св. Климент 
Охридски“, Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология (Германски езици). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 
2.1 Филология (Романски езици).   



 
2. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област 
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.3 Филология (Славянски езици).   
 
3. Доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 
2.3 Филология (Български език).   

 
4. Доц. д-р Станка Желязкова Козарова – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област 
на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.3 Филология (Общо и сравнително езикознание, 
Класически езици).   

 
Резервни членове: 

 
1. Проф. д.б.н. Васил Господинов Райнов – пенсионер, ИБЕ при БАН, София; 
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание) – 
външен. 

 
2. Доц. д-р Иван Петров Чобанов - ПУ „Паисий Хилендарски“, Област на 

висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 
2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание) – вътрешен. 

 
21. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и 
германистика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия – Френска литература) в Държавен вестник, брой 50 от 7 юни 
2013 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.ф.н. Румяна Лъчезарова Станчева, СУ “Св. Климент Охридски”, 
област на висше образование   : 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление : 2.1. Филология, (Сравнително литературознание)    

      
2. Проф. д-р Андре Юрст, Женевския университет, Швейцария     ”, област на 

висше образование   : 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление : 2.1. Филология, (Антична литература)   

 
3. Доц. д-р Пилар Гарсес Гарсия, Университета  Валядолид, Испания, област 

на висше образование   : 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление : 2.1. Филология, (Английска литература). 

 
4. Доц. д-р Лурдес Террон Барбоса , Университета  Валядолид/Сория, 

Испания,  област на висше образование   : 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление : 2.1. Филология, (Френска литература). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 



1. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова, ПУ “Паисий Хилендарски”, 
област на висше образование   : 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление : 2.1. Филология, (Сравнително литературознание) 

 
2. Доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова, ПУ “Паисий Хилендарски”, област 

на висше образование   : 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление : 2.1. Филология, (Славянска литература и чешка 
литература) 

 
3. Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова,  ПУ “Паисий Хилендарски”, област 

на висше образование   : 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление : 2.1. Филология, (Сравнително литературознание) 
       

Резервни членове: 
 

1. Професор д.и.н. Рая Йорданова Заимова , БАН “Институт за 
Балканистика с център по Тракология” ,  област на висше образование: 
2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.2. История и 
археология, (Документалистика, архивистика, палеография); 2.1. 
Филология, научна специалност: (Литературна теория и критика) – 
външен.  

 
2. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов - ПУ “Паисий Хилендарски”, област 

на висше образование   : 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление : 2.1. Филология, (Теория на литературата) – вътрешен. 

  
22. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и 
германистика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Славянски езици: Руски език - Лигвокултурология) в Държавен 
вестник, брой 50 от 7 юни 2013 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Димитър Веселинов Димитров – СУ„Св. Климент Охридски”, 
Факултет по класически и нови филологии, област на висшето 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3  
Педагогика на обучението по чужди езици (Методика на 
чуждоезиковото обучение)  

 
2. Проф. д-р Неля Стефанова Иванова – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение; катедра 
„Славянски езици”, област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание (приложна лингвистика); Славянски езици 
(съвременен руски език) 

 
3. Доц. д-р Владислав Стефанович Лесневский – РКИЦ, София, област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици) 

 



Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ “Паисий Хилендарски”, 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание; 
Български език) 

 
2. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ “Паисий Хилендарски”, област 

на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици) 

 
3. Доц. д-р Иван Петров Чобанов – ПУ “Паисий Хилендарски”, област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)  

 
4. Доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова-Арон – ПУ “Паисий Хилендарски”, 

област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици) 

 
Резервни членове: 
 

1. Доц. д-р Кристина Стоилова Танева – ПУ “Паисий Хилендарски”, област 
на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3  Методика на обучението по български език  – 
вътрешен. 

 
2. Доц. д-р Галина Николова Шамонина – ВСУ „Черноризец Храбър”, област 

на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по чужди езици (Методика 
на чуждоезиковото обучение) – външен. 

 
23. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и 
германистика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание – Когнитивна лингвистика) в 
Държавен вестник, брой 50 от 7 юни 2013 година, ФС утвърждава следния 
състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова – Институт за български език 
при БАН, област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание; Славянски езици)  

 
2. Проф. дфн Живка Колева-Златева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

Катедра по обща лингвистика и старобългаристика, област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание) 

 
3. Проф. д-р Неля Стефанова Иванова – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение; катедра 



„Славянски езици”, област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание (приложна лингвистика); Славянски езици 
(съвременен руски език) 

 
4. Доц. дфн Дамян Петков Митев – ШУ „Епископ Константин Преславски”, 

област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание; 
Славянски езици) 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ “Паисий Хилендарски”, 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание; 
Български език) 

 
2. Проф. дфн Диана Петрова Иванова – ПУ “Паисий Хилендарски”, област 

на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език) 

 
3. Доц. д-р Иван Петров Чобанов – ПУ “Паисий Хилендарски”, област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)  

       
Резервни членове: 
 

1. Проф. дфн Иван Харалампиев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Катедра 
по обща лингвистика и старобългаристика, област на висшето 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език) – външен.  

 
2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – ПУ “Паисий Хилендарски”, 

област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език) – вътрешен.  

 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора Ана Иванова 
Маринова  да бъде назначена на половин щат за срок от 1 (една) година като 
асистент по Увод в литературната теория с хорариум 240 часа. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема за учебната 2013/2014 година да бъде разрешено 
на гл. ас. д-р Димитър Тодоров Кръстев да води лекции по Увод в 
литературната теория на специалностите Руска филология з.о. и Български 
език и руски език з.о. – общо 35 часа лекции. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев за гост-
преподавател в Катедрата по български език, за периода 01.10.2013 г. до 
30.06.2014 г. 
 



27. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гост-
преподавател към Катедрата по романистика и германистика с код НКП: 
2311 за учебната 2013/2014 година. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Österreich-
Kooperation през академичната 2013/2014 година и да бъде сключен договор 
с австрийския лектор маг. Тобиас Фок. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде изискан на работа в ПУ „Паисий 
Хилендарски“ за нуждите на специалностите с турски език лектор по турски 
език за академичната 2013/2014 година с посредничеството на Институт 
„Юнус Емре“ въз основа на действащия двустранен договор между двете 
институции. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява издаването на хабилитационния труд на доц. д-р 
Иван Петров Чобанов на тема „Хипокористичната деривация като начин за 
обоготяване на антропонимната система в езика (върху материал от 
български, сръбски и хърватски мъжки лични имена). 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява издаването на хабилитационния труд на гл. ас. д-
р Борян Георгиев Янев на тема „Образните сравнения с антропоцентричен 
характер в българския и английския език“. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде издаден дисертационния труд на доц. 
д.ф.н. Вера Тервел Маровска на тема „Референции и рефериране в света на 
езика“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 15.07.2013 

година  
(Протокол  №  160) 

 
 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език за заемане на академичната 
длъжност „професор“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание – Ономастика), обнародван в Държавен вестник, брой 50 от 
07.06.2013 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д-р Анна Методиева Чолева-Димитрова – ИБЕ при БАН, София; 
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание). 

 
2. Проф. д.б.н. Васил Господинов Райнов – пенсионер, ИБЕ при БАН, 

София; Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология (Общо и сравнително 
езикознание). 

 
3. Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев Иванов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология (Български език).   

 
4. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология (Български език).   

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Чл.-кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев – ПУ „Паисий 
Хилендарски”; Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология (Български език).   

 
2. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ „Паисий Хилендарски”; 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.3 Филология (Български език; Славянски езици; Общо 
и сравнително езикознание).   

 
3. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски”; 

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.3 Филология (Славянски езици).   

 
Резервни членове: 



 
1. Доц. д-р Владислав Стефанович Лесневский – РКИЦ, София, област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици) – външен. 

  
2. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – ПУ „Паисий 

Хилендарски”, Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология (Български език –
Старобългарски език и история на българския език) – вътрешен. 

 
2. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и 
германистика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Славянски езици: Руски език - Лигвокултурология) в Държавен 
вестник, брой 50 от 7 юни 2013 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Димитър Веселинов Димитров – СУ„Св. Климент Охридски”, 
Факултет по класически и нови филологии, област на висшето 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3  
Педагогика на обучението по чужди езици (Методика на 
чуждоезиковото обучение)  

 
2. Проф. д-р Неля Стефанова Иванова – Университет „Проф. д-р Асен 

Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение; катедра 
„Славянски езици”, област на висшето образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание (приложна лингвистика); Славянски езици 
(съвременен руски език) 

 
3. Доц. д-р Владислав Стефанович Лесневский – РКИЦ, София, област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици) 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ “Паисий Хилендарски”, 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание; Български език) 

 
2. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ “Паисий Хилендарски”, 

област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици) 

 
3. Доц. д-р Иван Петров Чобанов – ПУ “Паисий Хилендарски”, област на 

висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание)  

 



4. Доц. д-р Ирина Димитрова Чонгарова-Арон – ПУ “Паисий 
Хилендарски”, област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици) 

       
Резервни членове: 

 
1. Доц. д-р Галина Николова Шамонина – ВСУ „Черноризец Храбър”, 

област на висшето образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по чужди 
езици (Методика на чуждоезиковото обучение) – външен. 

 
2. Доц. д-р Кристина Стоилова Танева – ПУ “Паисий Хилендарски”, 

област на висшето образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3  Педагогика на обучението по ... 
(Методика на обучението по български език) – вътрешен. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 26.09.2013 

година 
(Протокол  №  161) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка със защита на дисертационния труд на гл. ас. д-р 
Фани Евгениева Бойкова ФС утвърждава план-сметката за отпечатване на 
автореферат за сумата от 150.00 лева. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отпечатано помагалото по Методика на 
обучението по български език с автори доц. д-р Пенка Гарушева-
Карамалакова и гл. ас. д-р Фани Евгениева Бойкова. „Помагало по методика 
на обучението по български език /теоретични и практически насоки/“ е 
получило две положителни рецензии от проф. Кирил Василев Димчев и доц. 
д-р Мария Стоянова Петрова. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в състава на редакционния екип 
на Научните трудове: 

1. Освобождава се от участие в екипа доц. д-р Мила Кръстева поради 
депозирана нейна лична молба. 

2. Включва се в екипа гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън поради 
необходимостта от участието на още един специалист англицист. 

 
4. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява учебния план на специалността Лингвистика (два 
чужди езика) с маркетинг. Той влиза в сила от учебната 2013-2014 година. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните поправки към учебния план на 
магистърска програма „Учител по български език и литература“ със срок на 
обучение 4 семестъра: 

1. Корекция на квалификацията,  необходима за кандидатстване: да бъде 
вписано, че магистърската програма е предназначена за 
неспециалисти без квалификация по български език и литература. 

2. Вместо задължителната дисциплина АЗЕЛ в трети семестър се въвежда 
задължителната дисциплина Чужди литератури. 

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна на учебния план в 
специалностите Лингвистика и информационни технологии, Лингвистика и 
маркетинг, Приложна лингвистика с втори чужд език Испански език: 
Дисциплината Фонетика на СИЕ да се премести от I курс, II семестър във II 
курс II семестър. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна на учебните 
планове на специалностите Славянска филология (IV курс), Българска 
филология, Руска филология и Български език и руски език (III курс) за 
академичната 2013/2014 година: 
Лекционният курс по дисциплината Историческа лингвистика да бъде 
преместен от първи във втори семестър. 



 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна на учебния план на 
специалност  Славянска филология (II курс) за академичната 2013/2014 
година: 
Лекционният курс по дисциплината Културни реалии на Сърбия и Хърватия 
да бъде преместен от първи във втори семестър. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява приложения учебен план на магистърска програма 
„Превод за европейските институции“. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява приложения учебен план на магистърска 
програма „Превод и интеркултурна комуникация“. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде включена Факултативна дисциплина 
„Увод в билингвалното образование“ с хорариум 15/0 или 30/0 и 2 кредита в 
VIII семестър на учебния план на специалностите Български език и китайски 
език, Български език и немски език, Български език и турски език и в VII 
семестър на специалност Български език и руски език. 
 
12. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по българска 
литература и теория на литературата за заемане на академичната длъжност 
„главен асистент“ по област на висше образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление – 1. 3. Педагогика на обучението по ...  
/Методика на обучението по литература/, обнародван в Държавен вестник, 
брой 50 от 07.06.2013 година, ФС утвърждава следния състав на научното 
жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.п.н.Адриана Емилова Симеонова - Дамянова – СУ  „Св. Климент 
Охридски”, област на висшето образование: 1. Педагогически науки, 
професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... ; 
научна специалност: Методика на обучението по българска 
литература; 

 
2. Доц. д-р Стефка Иванова Динчийска – Тракийски университет – 

пенсионер,  област на висшето образование: 1. Педагогически  науки, 
професионално направление: 1.2. Педагогика, научна специалност : 
Теория на възпитанието и дидактика 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева – ПУ „П.Хилендарски“, област на 

висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление: 2.1 Филология, научна специалност: Българска 
литература – Българска литература от Освобождението до края на 
Първата световна война; 

 
2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – ПУ "П.Хилендарски" - област на 

висшето образование: 2. Хуманитарни науки , професионално 



направление: 2.1.  Филология; научна специалност: Българска 
литература след І световна война 

 
3. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков -  ПУ „Паисий Хилендарски”; област на 

висшето образование:  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление:  2. 1. Филология, научна специалност : Увод в 
литературната теория.        

 
 Резервни членове: 
 

1. Доц. д-р Вълко Маринов Канев –  Тракийски университет; област на 
висшето образование: 1. Педагогически науки, професионално 
направление: 1.3. Педагогика на обучението по ...; научна специалност: 
Методика на обучението по българска литература); - външен. 

 
2. Доц. д-р Татяна Иванова Ичевска - ПУ "П.Хилендарски"; област на 

висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление: 2.1.  Филология; научна специалност: Българска 
литература след І световна война -вътрешен. 

 
13. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Здравко Трифонов Дечев с 
дисертационен труд на тема: Феноменология на българския глас (Проблемът 
устност – писменост във възрожденската култура)  и научен ръководител 
доц. д-р Юлия Христова Николова по: област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, докторска 
програма Българска литература /Отношението словесен фолклор - 
литература/, по решение на катедрения съвет, протокол № 137/11.07.2013, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Доц. д-р Юлия Христова Николова – научен ръководител, Катедра 
„История на литературата и сравнително 
литературознание”/пенсионер/; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. Филология;  
Българска литература... 
 

2. Проф. д-р Амелия Веселинова Личева - Софийски университет „Св. 
Климент Охридски”; област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2. 1. Филология;  Теория на 
литературата. 

 

3. Доц. д-р Доротея Димитрова Добрева – Институт за етнология и 
фолклористика с Етнографски музей, БАН област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология;  Български фолклор. 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
    



1. Проф. дфн    Инна Иванова Пелева - Катедра „Българска литература и 
теория на литературата”; област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки;  професионално направление 2. 1. Филология;  Българска 
литература. 

 

2. Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева – Катедра „История на 
литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология;  Българска литература. 

 

Резервни членове: 
 

1. Доц. д-р Лидия Борисова Михова - Институт за литература, БАН; област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално 
направление 2. 1. Филология;  Българска литература.- външен. 
 

2. Доц. д-р Елена Славова Гетова - Катедра „История на литературата и 
сравнително литературознание”; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. Филология;  
Българска литература- вътрешен. 

 

Откритото заключително заседание да са проведе на 02. 12. 2013 г.  
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначен за асистент по 
Български фолклор и Българска възрожденска литература към Катедрата 
по история на литературата и сравнителното литературознание за срок от 
две години Здравко Трифонов Дечев. Същият е преминал успешна вътрешна 
защита на дисертационния труд през месец юли 2013 година, а публичната 
защита е обявена за 02.12.2013 година. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открит лекторат по италиански език през 
академчината 2013/2014 година във връзка с подписването на спогодбата за 
културно сътрудничество между Република България и Република Италия. 
ФС приема да бъде сключен трудов договор с д-р Роберто Адинолфи, лектор 
по практически италиански език. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на проф. д.ф.н. 
Любка Петрова Липчева-Пранджева за периода от 01.10.2013 г. до 
31.08.2014 г. във връзка с работата и като лектор във Виена, Австрия.  
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р Елена 
Славова Гетова за периода от 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г. във връзка с 
работата и като лектор в Страсбург, Франция.  
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р 
Гинка Александрова Бакърджиева за периода от 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г. 
във връзка с работата и като лектор в Прага, Чехия.  
 



19. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р 
Светла Кирилова Черпокова за периода от 01.09.2013 г. до 31.08.2014 г. във 
връзка с работата и като лектор в Фрайбург, Германия.  
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р 

Даринка Дончева Дончева за периода от 01.10.2013 г. до 31.08.2014 г. във 

връзка с работата и като лектор в Белград, Сърбия.  

 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката на Евелина Колева Грозданова, редовен докторант 
към Катедрата по славянска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска 
програма Славянски езици. ФС приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.09.2013 г.  
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
втората година от работата по дисертацията на гл. ас. Антоанета Стефанова 
Джельова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология; докторска програма Български език (История на българския 
език), с тема на дисертационния труд „Типологична характеристика на 
глаголно-именните съчетания с родителен и с дателен падеж в 
старобългарския книжовен език". 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
третата година от работата по дисертацията на ас. Ина Здравкова 
Кукунджиева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Литература на народите 
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия, с тема на дисертационния 
труд „Масите и човекът в творчеството на Иво Андрич и Никос Казандзакис” 
и научен ръководител проф. дфн Светлозар Игов. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
втората година (31.07.2012 г. – 31.07.2013 година) от работата по 
дисертацията на Таня Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедрата 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Общо и сравнително 
езикознание (Балканско езикознание), с тема на дисертационния труд 
„Тенденции към аналитизъм в съвременния гръцки език” и научен 
ръководител проф. д-р Стойна Пороманска. ФС утвърждава приложената 
план-сметка за третата година от докторантурата. 
 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 



 
1. Д-р Зелиха Гюнеш – 120 часа упражнения по Турска литература, с тарифна 

ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
2. Петя Милкова Петрова – 180 часа упражнения по Практически новогръцки 

език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
3. Блага Живкова Митева – 180 часа упражнения по Практически новогръцки 

език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
Катедра по български език: 
 
1. Доц. д-р Красимира Славчева Алексова – 100 часа упражнения по 

Социолингвистика в МП Актуална българистика и 80 часа упражнения за 
ръководство на дипломанти, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 
 
1. Доц. д-р Славка Трайкова Величкова-Железчева – 100 часа упражнения по 

Културни реалии на Сърбия и Хърватия, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 

2. Доц. д-р Димка Василева Савова – 240 часа упражнения по Теоретичен курс 
на сръбския език, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

3. Гл. ас. д-р Мартин  Стефанов Стефанов – 90 часа упражнения по 
Историческа  граматика на сръбския език, с тарифна ставка 5.25 лв. на час 
упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 
1. Стефан Пламенов Иванчев – 150 часа упражнения по Практически китайски 

език и Морфология на китайския език, с тарифна ставка 7,50 лева на час 
упражнение. 

2. Теодора Маргаритова Пенева – 150 часа упражнения по Фонетика на 
китайския език, ИД и Историческа лингвистика, с тарифна ставка 7,50 лева на 
час упражнение. 

3. Неделина Георгиева Георгиева – 170 часа упражнения по Практически 
китайски език и Лексикология на китайския език, с тарифна ставка 7,50 лева 
на час упражнение. 

4. Емма Андреас Шахинян – 140 часа упражнения по Практически китайски 
език и ФД, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

5. Веселин Георгиев Карастойчев – 100 часа упражнения по Китайска 
литература, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

6. Иван Любомиров Петров – 240 часа упражнения по Практически китайски 
език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

7. Лай Джан - 120 часа упражнение по Практически китайски език, с тарифна 
ставка 7,50 лева на час упражнение. 

8. Гунг Тянчжо - 120 часа упражнение по Практически китайски език, с 
тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
 



1. Цвета Христова Врабчева – 600 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнения. 

2. Елисавета Кумчева Тодорова – 400 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Симеон Аврамов Тодоров – 600 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 

Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Петя Койчева Петкова-Сталева – 300 часа упражнения по Лексикология на 

италианския език и История на италианската китература – I част, с тарифна 
ставка 4.50 лв. на упражнение. 

 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде одобрена за хоноруван преподавател д-р 
Мери-Ан Уолтър за 1 семестър на учебната 2013-2014 година с хонорар от 
10.00 лева на час. 
Д-р Мери-Ан Уолтър е изпратена като лектор по програма Фулбрайт за един 
семестър и ще преподава три дисциплини – задължително избираема и 
факултативни дисциплини за специалност Английска филология (250 часа 
упражнения). 
Разходите по пребиваването и – квартира и битови разходи ще бъдат поети 
от програма Фулбрайт. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по „История и археология“: 
 

1. Доц. д-р Иван Михайлов Тодоров – 180 часа упражнения по Стара 
история,с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение;  

2. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – 120 часа упражнения по История на 
България (Средновековие), с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение;  

3. Доц. д-р  Димитър Веселинов Димитров – 100 часа упражнения по  
Средновековна обща история и История на Византия, с тарифна ставка 5,50 
лв. на час упражнение;  

4. Проф. д-р Румяна Нейкова Кушева – 130 часа упражнения по Методика на 
обучението по история, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение;  

5. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 80 часа упражнения по  История на 
България (след ІІ Св. война), с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение;  

6. Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 200 часа упражнения  по 
Историография,  с тарифна ставка 5,50 лв. на час упражнение; 

7. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 70 часа упражнения по Избираема дисциплина, 
с тарифна ставка 5,50 лв на час упражнение; 

8. Гл. ас. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христова – 200 часа 
упражнения по Архивистика, Увод в историческото познание, Избираема 
дисциплина, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение; 

9. Хон. ас.  Силвия Иванова Джамбова – 200 часа упражения по Хоспитиране, 
Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика по 
История, с тарифна ставка 4,00 лв на час упражнение 



 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 

1. Йордан Божидаров Енев – 180 часа упражнения по Система за онлайн 
регистрация на учебни курсове и Бази данни, с тарифна ставка 4.00 лв. на 
час упражнение. 

2. Николай Маринов Николов – 30 часа упражнения по Информационни 
технологии в хуманитаристиката , с тарифна ставка лв. на час 
упражнение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Радка 
Чобанова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 11.11.2013 

година  
(Протокол  №  162) 

 
1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (19 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Екатерина 
Иванова Петкова за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област 
на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по българска 
литература)  към Катедра по българска литература и теория на 
литературата на Филологическия факултет. 
 
2. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Красимира Танева Танева с 
дисертационен труд на тема: Модел на възприемане на фолклорен празничен 
календар в 5. клас и приложимост в прогимназиалния курс на обучението по 
литература и научен ръководител проф. д-р Радослав Димитров Радев по: 
област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по българска 
литература/, по решение на катедрения съвет, протокол № 95/04.11.2013, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д-р Радослав Димитров Радев – ВТУ "Св.св. Кирил и Методий, област 

на висшето образование – 1. Педагогически науки, професионално 
направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на 
обучението по българска литература); 

2. Проф. д.п.н. Мария Димитрова Герджикова – пенсионер, София, СУ 
„Климент Охридски”, област на висшето образование – 1. Педагогически 
науки, професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... 
(Методика на обучението по българска литература); 

3. Проф. д.п.н.Адриана Емилова Симеонова - Дамянова – СУ  „Св. Климент 
Охридски”, област на висшето образование – 1. Педагогически науки, 
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... 
(Методика на обучението по българска литература); 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
    
1. Доц. д-р Мария Антонова Шнитер - ПУ „Паисий Хилендарски”; Област на 

висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2. 1. Филология, научна специалност - Българска 
литература; 

2. Дод. д-р Соня Райчева Спилкова – ПУ "Паисий Хилендарски" - област на 
висшето образование – 1. Педагогически  науки, професионално 
направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на 
обучението по българска литература); 



 

Резервни членове: 
 
1. Доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева  – ШУ "Епископ Константин 

Преславски" – област на висшето образование – 1. Педагогически науки, 
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... 
(Методика на обучението по българска литература); 

2. Доц д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „Паисий Хилендарски”, оласт на 
висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2. 1. Филология,  /Теория на литературата/. 

 

Откритото заключително заседание да са проведе на 24.02. 2014 година, 
12.00 часа в заседателната зала на университета. 
 
 

3. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Канелия Георгиева Божинова с 
дисертационен труд на тема: Аналогията и развитието на литературната 
култура на учениците в средното училище и научен ръководител проф. д-р 

Радослав Димитров Радев по: област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по 
българска литература/, по решение на катедрения съвет, протокол № 

95/04.11.2013, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д-р Радослав Димитров Радев – ВТУ "Св.св. Кирил и Методий, 

област на висшето образование – 1. Педагогически науки, професионално 
направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на 
обучението по българска литература); 

2. Проф. д.п.н. Мария Димитрова Герджикова – пенсионер, София, СУ 
„Климент Охридски”, област на висшето образование – 1. Педагогически 
науки, професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... 
(Методика на обучението по българска литература); 

3. Проф. д.п.н.Адриана Емилова Симеонова - Дамянова – СУ  „Св. Климент 
Охридски”, област на висшето образование – 1. Педагогически науки, 
професионално направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... 
(Методика на обучението по българска литература); 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
    
1. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – ПУ "П.Хилендарски" - област на 

висшето образование – 2. Хуманитарни науки , професионално 
направление – 2.1.  Филологии; 

2. Дод. д-р Соня Райчева Спилкова – ПУ "П.Хилендарски" - област на висшето 
образование – 1. Педагогически  науки, професионално направление – 
1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по 
българска литература); 

 

Резервни членове: 



 
1. Доц. д-р Огняна Атанасова Георгиева - Тенева  – ВТУ "Св. св. Кирил и 

Методий" - филиал Враца – област на висшето образование – 1. 
Педагогически науки, професионално направление – 1.3. Педагогика на 
обучението по ... (Методика на обучението по българска литература); 

 
2. Доц д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „Паисий Хилендарски”, оласт на 

висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2. 1. Филология,  /Теория на литературата/. 

 

Откритото заключително заседание да са проведе на 24.02. 2014 година, 
14.00 часа в заседателната зала на университета. 
 

4. РЕШЕНИЕ: Във връзка със защита на дисертационния труд на докторант 
Красимира Танева Танева ФС утвърждава план-сметката за отпечатване на 
автореферат за сумата от 150.00 лева. 
 
5. РЕШЕНИЕ: Във връзка със защита на дисертационния труд на докторант 
Канелия Георгиева Божинова ФС утвърждава план-сметката за отпечатване 
на автореферат за сумата от 150.00 лева. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяната на темата на Славка Лазарова 
Михайлова, редовен докторант към Катедрата по история на литературата и 
сравнителното литературознание от Мит и история в българската детска 
литература в Мит и история в българската детска литература (1878 г. – 
1944 г.)  и приема да бъдат добавени в индивидуалния план за обучение 
следните дисциплини: 

1. Стратегия на научното изследване – доц. д-р Живко Иванов 
2. Литература и рецепция – доц. д-р Светла Черпокова 
3. Европейска цивилизация – доц. д-р Светла Черпокова 
4. Митология и литература – гл. ас. д-р Диана Николова 
5. Руски език – гл. ас. д-р Мария Зозикова 

 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде сменен научният ръководител на Слав 
Огнянов Петков, редовен докторант към Катедрата по романистика и 
германистика. Новият научен ръководител е доц. д-р Борис Анатолиевич 
Наймушин. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяната на темата на Нина Кръстева Чочева, 
редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика от 
Акустичен модел на идиолектната ина позиционната произносителна 
вариативност при гласните във френския език като двупараметрична 
езикова норма и като набор от образци за чуждоезиковото обучение в 
Акустичен анализ на вариативността на гласните във френския и в 
българския език. Модели на чуждоезиковото обучение.  и приема да бъдат 
добавени в индивидуалния план за обучение следните дисциплини: 

1. Информационни технологии в хуманитаристиката – доц. д-р Руси 
Николов 

2. Психолингвистика – проф. Енчо Герганов 



3. Увод в компютърната лингвистика – проф. д-р Светла Коева 
4. Езикови технологии – гл. ас. д-р Росица Декова 

 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат признати дипломите на: 

1. Ян Любомиров Янъков, ВУ – Independent College (Dublin, Republic of 
Ireland), Higher Diploma in Psychoterapy (Level 8), ОКС бакалавър. 

2. Ленка Михайлова Немцова, ВУ – Карлов университет, Факултет по 
хуманитарни науки, Чешка република, Обща антропология – 
интегрални студии за човека, ОКС бакалавър. 

3. Йоана Малгожата Магнер, ВУ – Понзнански университет „Адам 
Мицкевич“, Репубилка Полша, Превод, български език, история ня 
Балканите, туризъм, ОКС бакалвър и Български език, литература, 
превод, ОКС магистър. 

4. Лидия Дочкова Шамова, ВУ – Университет на Барселона (Барселона, 
Испания), Славянска филология, ОКС бакалвър. 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде назначен на трудов догодор  Александер 
Пердомо Родригес по чл. 68, ал. 1, т. 3 до завръщането на титуляра гл. ас. 
Райна Петрова, считано от започването на втория семестър на учебната 
2013/2014 година. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ по област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление: 2.1 Филология: Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – История на английската 
литература – Викторианска литература със срок 3 месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС НЕ ПРИЕМА (3 гласа „за“, 14 гласа „против“, 3 гласа 

„въздържал се“)бъде обявен конкурс за заемане на академичната длъжност 

„професор“ по област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление: 2.1 Филология: Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Американска литература със 

срок 3 месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

 

13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява нов учебен план на магистърската програма 

Актуална българистика, който влиза в сила от академичната 2013/2014 

година. 

 

14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде одобрява следните промени в учебния план 

на магистърска програма Актуална русистика: 



1) Хорариумът на теоретичния курс „Литературна комуникация” (с 

преподавател проф. д.ф. н. Огнян Сапарев) да бъде редуциран от 60 

на 30 часа лекции. 

2) Еднократно за учебната 2013/2014 година теоретичният курс 

„Литературна комуникация” (с преподавател проф. д.ф. н. Огнян 

Сапарев) да бъде общ за студентите от езиковедския и 

литературоведския профили в магистърската програма „Актуална 

русистика”. 

3) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс 

„Актуални проблеми на съвременното руско езикознание в 

контекста на световното” (с преподавател проф. д.ф.н. Стефана 

Димитрова) – обща дисциплина за студентите от езиковедския и 

литературоведския профили, да бъде преместен от първи във втори 

семестър. 

4) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс 

„Поетика и херменевтика (теория на интерпретацията)” (за 

литературоведския профил) (с преподавател гл.ас. д-р Димитър 

Кръстев) да бъде преместен от втори в първи семестър. 

5) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс 

„Проблеми на сравнително-историческото езикознание” (за 

езиковедския профил) (с преподавагел гл.ас. д-р Атанаска Тошева) 

да бъде преместен от втори в първи семестър. 

6) Да бъде включена в учебния план на литературоведския профил 

(през първия семестър) на магистърска програма „Актуална 

русистика” дисциплината „Съвременна руска проза” с хорариум 30 

часа лекции (с преподавател – гл.ас. д-р Кръстина Арбова). 

Теоретичният курс е за сметка на редуцирания хорариум на 

дисциплината „Литературна комуникация”.  

7) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс 

„Увод в когнитивната лингвистика” (за езиковедския профил) (с 

преподавател гл.ас. д-р Юлиана Чакърова) да бъде преместен от 

първи във втори семестър.  

8) Еднократно (за учебната 2013/2014 година) лекционният курс 

„Съвременният жаргон и културата на общуване” (за 

езиковедския профил) (с преподавател гл.ас. д-р Милена Стойкова), 

да бъде преместен от втори в първи семестър.  
 

15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде одобрява следните промени в учебните 

планове на специалностите във Филологически факултет: 

Специалност Българска филология и Български език и история 

В рамките на дисциплината Съвременен български език (Стилистика) IV курс, VIII 

семестър да се обособи модул Бизнес комуникация от 15 часа, който да завършва с 

изпит и формата на завършване на дисциплината да бъде интегрална оценка. 



Като Факултативна дисциплина 2 да се предложи дисциплина Особености на 

публичната комуникация  с хорариум 15 часа лекции, 15 часа упражнения в I курс, II 

семестър.  

 

Специалност Български език и чужд език  

Да се въведе еднократно във II курс, IV семестър Факултативна дисциплина 

Особености на публичната комуникация  с хорариум 15 часа лекции, 15 часа 

упражнения (за българистичния модул)  

Факултативна дисциплина 3 да се раздели на два модула, всеки от които по 15 часа –  в 

III курс, VI семестър и в IV курс, VII семестър (за чуждоезиков модул) 

 

 

Специалност Български език и английски език 

Като Факултативна дисциплина  3 да се предложи дисциплина Превод за специфични 

цели с хорариум от 30 часа в III курс, VI семестър  

Да се въведе дисциплина Основи на бизнес комуникацията като Факултативна 

дисциплина 4 с хорариум от 30 часа в IV курс, VIII семестър. 

 

Специалност Английска филология 

Като Факултативна дисциплина 4 да се предложи дисциплина Превод за специфични 

цели с хорариум от 30 часа в IV курс, VIII семестър.  

 

Специалност Руска филология 

Като Факултативна дисциплина 4 да се предложи дисциплина Бизнес администрация 

(модул 1) с хорариум от 15 часа в III курс, VI семестър. 

Като Факултативна дисциплина 5 се предложи дисциплина Бизнес администрация 

(модул 2) с хорариум от 15 часа в IV курс, VII семестър. 

 

Специалност Приложна лингвистика 

За 1 език: Във Факултативна дисциплина 3 в II курс, IV семестър с хорариум от 30 

часа да се въведат модул Бизнес комуникация с хорариум от 15 часа и модул Превод за 

специфични цели с хорариум от 15 часа.  

За 2 език: Във Факултативна дисциплина 4 в III курс, VI семестър с хорариум от 30 

часа да се въведат модул Бизнес комуникация с хорариум от 15 часа и модул Превод за 

специализирани цели с хорариум от 15 часа.  

 

Специалност Лингвистика с информационни технологии 

За 1 език: Дисициплината Практикум по превод (Английски език) да стане Превод за 

специфични цели в IV курс, VIII  семестър. 

За 2 език: В Избираема дисциплина 3 в III курс, VI семестър с хорариум от 30 часа да  

се въведат модул Бизнес комуникация с хорариум от 15 часа и модул Превод за 

специализирани цели с хорариум от 15 часа.  

 

16. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява нов учебен план на магистърската програма 

Образованието по български език и литература в средното училище (за 

специалисти), който влиза в сила от академичната 2013/2014 година и нов 

ръководител на програмата гл. ас. д-р Фани Бойкова. 

 



17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебните планове на 

специалностите Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с 

маркетинг, Приложна лингвистика с втори чужд език – испански език: 

Дисциплината Фонетика на СИЕ да се премести от I курс, II семестър във II 

курс, IV семестър. 

 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Д-р Албена Йорданова Плахова – 50 часа упражнения по Увод в 
литературната теория, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Мирела Цветкова Иванова – 12 часа упражнения по Факултативна 
дисциплина „Творческо писане“, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 

 
Катедра по история н алитературата и сравнителното литературознание: 
 

1. Проф. д-р Амелия Веселинова Личева – 70 часа лекции по Факултативна 
дисциплина „Литературознанието на XX век“ и Избираема дисциплина 
„Политики на днешното: хуманитарна гледна точка“ в Актуална 
българистика, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 

2. Проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев – 20 часа лекции по Флорентински 
ренесанс (докторантска програма), с тарифна ставка 6.50 лв. на час 
упражнение. 

3. Д-р Антон Христов Баев – 30 часа лекции по Факултативна дисциплина 
Романтически мотиви, фигури и кодове в българската поезия на XXвек, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. докт. Илиана Димитрова Джамбазова – 80 часа упражнения по 
Старогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

2. докт. Марияна Асенова Карталова – 80 часа упражнения по  Практически 
новогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

3. докт. Милена Пенчева Нецова – 80 часа упражнения по Увод в общото 
езикознание с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

4. докт. Петър Стефанов Кривчев – 80 часа упражнения по Старобългарски 
език с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

5. докт. Стойно Стефанов Спасов – 80 часа упражнения по Старобългарски 
език и Увод в общото езикознание с тарифна ставка 4,00 лв. на час 
упражнение. 

6. докт. Таня Георгиева Иванова – 80 часа упражнения по Практически 
новогръцки език с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 



 
1. доц. д-р Анжелина Христова Пенчева – 150 часа упражнения по Чешка 

литература I част и Чешка литература II част, с тарифна ставка 5.50 лв. 
на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев – 70 часа упражнения по 

Литературна комуникация в магистърска програма „Актуална русистика”, с 

тарифна ставка 7,00 лева на час упражнение. 

2. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 200 часа упражнения по 

Актуални проблеми на съвременното руско езикознание в контекста на 

световното, Лингвистика на текста и Прагматика и граматика в 

магистърска програма „Актуална русистика”, с тарифна ставка 7,00 лева на 

час упражнение. 

3. проф. д-р Стефка Иванова Георгиева - 70 часа упражнения по Лексикология 

в рамките на учебната дисциплина Съпоставителна руско-българска 

лингвистика (лексикология, морфология, синтаксис), с тарифна ставка 6,50 

лева на час упражнение.  

4. доц. д-р Елена Атанасова Томова – 130 часа упражнения по Проблеми на 

светостта в средновековната литература и фолклора и Християнство и 

езичество – текст и ритуал, с тарифна ставка 6,00 лева на час упражнение. 

5. Цветелина Валентинова Йовчева – 70 часа упражнения по Руски език (ИД 

3) във ІІ курс БФ – задочно обучение, с тарифна ставка 4,50 лева на час 

упражнение. 

6. докторант Мина Георгиева Стойнова - 100 часа упражнения по Руска 

литература на 19 век със студентите от ІІ курс БФ – РО и ЗО, ІІ курс СлФ – РО, 

с тарифна ставка 4,00 лева на час упражнение. 
 
Катедра по английска филология: 
 

1. Кристина Василева Василева-Гергишанова – 30 часа упражнения по 
Бизнес умения на английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

2. Ивайло Иванов Иванов – 30 часа упражнения по Бизнес умения на 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Веселин Генчев Атанасов – 30 часа упражнения по Бизнес умения на 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Станка Иванова Тренчева – 30 часа упражнения по Бизнес умения на 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Александер Пердомо Родригес – 600 часа  упражнения по  Практически 
испански език, с тарифна ставка  5.00 лв. на час упражнение. 



2. Боряна Тенчева Тенчева – 300 часа  упражнения по Странознание на 
Германия, практически немски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

3. Марияна Иванова Коджаниколова – 600 часа  упражнения по 
Практически италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение. 

4. Петя Койчева Петкова-Сталева – 300 часа  упражнения по Лексикология 
на италианския език и История на италианската литература – І част, с 
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

5. Доц. д-р Ирена Николова Кръстева-Градева – 30 часа упражнения за 
ръководство на докторант, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

6. Доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин – 60 часа упражнения за 
ръководство на докторант, с тарифна ставка  7.00 лв. на час упражнение. 

7.  Гл. ас. д-р Радка Митева Иванова - 100 часа упражнения  за участие в 

изпитна комисия по конкурси за кандидат-докторанти и за полагане на 

кандидатски минимум по немски език за неспециалисти, с тарифна ставка 6.00 

лв. на час упражнение. 
 

19. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
Магистърски програми Приложна лингвистика с испански език,  Учител по 
испански език, Учител по немски език за специалисти педагогически и 
хуманитарен профил в Катедрата по романистика и германистика за 
учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 

1. ст.пр. д-р Стефка Василева Кожухарова; 
2. доц. д-р Хачик Дикран Хачикян; 
3. гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова. 

 
Размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните преподаватели,които да водят часове 
в  Магистърска програма “Учител по испански език”, “Учител по немски 
език” за специалисти педагогически и хуманитарен профил в Катедрата по 
романистика и германистика за учебната 2013/2014 г. със следните 
преподаватели: 
 

1. проф. дфн Иван Вълчев Кънчев; 
2. доц. д-р Руси Николов Николов; 
3. гл. ас. д-р Веселка Ангелова Ненкова; 
4. гл. ас. д-р Мая Николова Тименова-Коен; 
5. Еленка Йорданова Щерева. 

 
Размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните преподаватели,които да водят часове 
в  Магистърска програма “Актуална русистика” в Катедрата по руска 
филология за учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 



1. доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова – 30 часа лекции по дисциплината 

„Авангардизмът в славянските литератури”.  

2. доц. д-р Николай Михайлов Нейчев – 60 часа лекции по „Типология на руския 

роман на 19 век” и 30 часа по „Проблеми на поетиката в творчеството на Ф. М. 

Достоевски (Руски литературен месианизъм)”. 

3. доц. д-р Татяна Иванова Ичевска – 30 часа лекции по „Антропология на 

славяните”.  

4. гл.ас. д-р Димитър Тодоров Кръстев – 30 часа лекции по „Поетика и херменевтика 

(теория на интерпретацията)”. 

5. гл.ас. д-р Кръстина Йосифова Арбова – 30 часа лекции по „Съвременна руска 

проза” 

6. гл.ас. д-р Юлиана Иванова Чакърова – 30 часа лекции по „Увод в когнитивната 

лингвистика” и 30 часа лекции по морфология в рамките на дисциплината 

„Съпоставителна руско-българска лингвистика (лексикология, морфология, синтаксис).  

7. гл.ас. д-р Майя Димитрова Кузова - 30 часа лекции по синтаксис в рамките на 

дисциплината „Съпоставителна руско-българска лингвистика (лексикология, 

морфология, синтаксис)”.  

8. гл.ас. д-р Атанаска Славчева Тошева – 30 часа лекции по „Проблеми на 

сравнително-историческото езикознание”. 

9. гл.ас. д-р Мария Елисеева Зозикова – 30 часа лекции по „Иновационни процеси в 

съвременния руски език” и 60 часа упражнения по „Практикум по руски език”. 

10. гл.ас. д-р Милена Иванова Стойкова – 30 часа лекции по „Съвременният жаргон 

и културата на общуване” и 30 часа упражнения по „Практикум по руски език”. 

11. гл.ас. д-р Людмила Иванова Минкова – 30 часа упражнения по „Практикум по 

руски език”.  

 

Размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 



 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 16.12.2013 

година  
(Протокол  №  163) 

 

По първа точка от дневния ред: 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Ваня Георгиева Георгиева – 300 часа упражнения по Българска 
литература от Освобождението до края на Първата световна война, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. гл. ас. д-р Маргарита Колева Добрева – 200 часа упражнения по 
Практически турски език и Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 
4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 
 

1. гл. ас. д-р Мартин Стефанов Стефанов – 100 часа упражнения по 
Културни реалии на Сърбия, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

2. Доц. д-р Славка Трайкова Величкова-Железчева – 80 часа упражнения 
по Избираема дисциплина (Норма и кодификация на южнославянските 
езици), с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Стефан Пламенов Иванчев – 320 часа упражнения по Практически 

китайски език и Съвременен китайски език (морфология  и синтаксис), с 

тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

2. Неделина Георгиева Георгиева – 230 часа упражнения по Практически 

китайски език, Хоспетиране и Историческа лингвистика (история на 

китайския език), с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

3. Емма Андреас Шахинян – 150 часа упражнения по Практически китайски 

език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

4. Иван Любомиров Петров – 250 часа упражнения по Практически 

китайски език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

5. Гунг Тянчжо – 150 часа упражнения по Практически китайски език, с 

тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 



6. Стефан Русинов – 300 часа упражнения по Китайска литература, с 

тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

7. Лай Джан – 150 часа упражнения по Практически китайски език, с 

тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

8. Боряна Тенчева Тенчева – 150 часа упражнения по Практически руски 

език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и архелогия“: 
 

1. Пламен Василев Славов – 130 часа упражнения по Методика на 
обучението по история, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Ноеми Гарабед Доникян – 75 часа упражнения по Хоспетиране, ТПП и ППП 
по история, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на Дарка 
Хербез – лектор по сръбски език, за академичната 2014/2015 година, 
считано от 01.10.2014 г. 

 

4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на Агнешка 
Жемба – лектор по полски език, за академичната 2014/2015 година, считано 
от 01.10.2014 г. 

 

5. РЕШЕНИЕ: Във връзка с предстоящата акредитация на докторските 
програми във Филологическия факултет ФС приема комисия по качеството 
във Факултета, която в срок до 14.03.2013 г. да представи доклад-
самооценка, в следния състав: 

     Председател:    доц. д-р Петя Бъркалова 
 Членове: 

1. Доц. д-р Константин Куцаров 
2. Гл. ас. д-р Таня Маджарова  
3. Гл. ас. д-р Димитър Кръстев 
4. Гл. ас. д-р Милена Стойкова 
5. Гл. ас. д-р Борян Янев 
6. Гл. ас. д-р Гергина Кръстева 
7. Гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белфанте 
8. Гл. ас. д-р Росица Декова 
9. Гл. ас. д-р Фани Бойкова 
10. Гл. ас. Веселина Койнакова 
11. Докторант Боряна Тенчева 
12. Елизабет Аромова – студент. 

 



6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат разкрити следните специалности към 
Филологическия факултет за академичната 2014/2015 година и одобрява 
учебните им планове: 

 Български език и иврит 

 Приложна лингвистика (Английски език и иврит) 

 Български език и корейси език 

 Приложна лингвистика (Английски език и корейски език) 

 Лингвистика с бизнесадминистрация 

 

7. РЕШЕНИЕ: ФС приема  да бъдат проведени два вътрешни конкурса за 

асистенти по Практически английски език в Катедрата по английска 

филология. 

 

8. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2014/2015 година: 

Катедра № по ред Шифър Област на висше образование, 

професионално направление, 

докторска програма 

Образователна и научна  

степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 

 ІІ 2. Хуманитарни науки   

  2.1. Филология    

БЛТЛ 
Доц. д-р Владимир Янев 

 

1  Българска литература /Българска 

литература след Първата 

световна война/ 

 

1 

 

 

БЛТЛ 
Проф. дфн Инна Пелева 

2  Българска литература /Българска 

литература от Освобождението 

до края на Първата световна 

война/ 

1 

 

 

 

 

 

ИЛСЛ 
Доц. д-р Мила Кръстева 

3  Българска литература 

/Възрожденска литература/ 

1  

ИЛСЛ 
Доц. д-р Иван Русков 

4  Българска литература /Българска 

литература от Освобождението 

до края на Първата световна 

война/ 

 

1 

 

 

ИЛСЛ 
Доц. д-р Татяна Ичевска 

5  Българска литература /Българска 

литература след Първата 

световна война/ 

1  

ИЛСЛ 
Проф. дфн Клео 

Протохристова 

6  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия 

и Австралия /Сравнително 

литературознание/ 

1 

 

 

 

Български език 
Проф. дфн Диана 

Иванова 

7  Български език /История на 

новобългарския книжовен език/ 

1  

Български език 8  Български език /Морфология/ 1  



Доц. д.ф.н. Вера 

Маровска 

Български език 
Доц. д-р Петя Бъркалова 

9  Български език /Синтаксис/ 1  

Български език 
Доц. д.ф.н. Вера 

Маровска 

10  Български език /Стилистика/ 1  

Български език 
Доц. д-р Ваня Зидарова 

11  Български език /Лексикология/ 1  

Славянска 

филология  
Доц. д-р Жоржета 

Чолакова 

12  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия 

и Австралия /Съпоставително 

славянско литературознание/ 

1 

 

 

 

Руска филология 
Доц. д-р Петя Бъркалова 

13  Славянски езици /Синтаксис на 

съвременния руски език/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Елена Томова 

14  Руска литература и литература 

на народите на СССР /Фолклор 

и стара руска литература/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Николай Нейчев 

15  Руска литература и литература 

на народите на СССР /Руска 

литература на XIX век/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Тодор Георгиев 

16  Руска литература и литература 

на народите на СССР /Руска 

литература на XX век/ 

1  

Романистика и 

германистика 
Доц. д-р Малинка 

Дичева-Николова 

17  Романски езици /Съвременен 

френски език - Синтаксис/ 

 

1  

Романистика и 

германистика 
Проф. дфн Иван Кънчев 

18  Ромаснки езици /Съвременен 

испански език – Фонетика на 

съвременния испански език/ 

1  

                                                                                                                  ОБЩО: 18  

 

9. РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д-р Иван Петров 
Чобанов за „професор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание – Ономастика)  към Катедра 
по общо езикознание и история на българския език на Филологическия 
факултет. 

 

10. РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Надя 
Петрова Чернева за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Славянски езици: Руски език – Лингвокултурология) към Катедра 
по руска филология на Филологическия факултет. 

 

11. РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Юлиана 
Иванова Чакърова за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на 



висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание – Когнитивна лингвистика) 
към Катедра по руска филология на Филологическия факултет. 

 

13. РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Мая 
Николова Тименова-Коен за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия 
и Австралия – Френска литература) към Катедра по романистика и 
германистика на Филологическия факултет. 

 

14. РЕШЕНИЕ: ФС избира (17 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Борян 
Георгиев Янев за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание) към Катедра по общо 
езикознание и история на българския език на Филологическия факултет. 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 17.02.2014 

година  
(Протокол  №  164) 

 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Българска литература и теория на литературата: 
 

1. Екатерина Станимирова Стойчева  - 160 часа упражнения по Стара 
българска литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

2. Проф. д-р Александър Динов Кьосев – 6 часа упражнения по Стара 
българска литература, с тарифна ставка 14.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. Владимир Красимиров Апостолов – 110 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, идва от Костенец, с тарифна ставка 4,50 лв. на час  
упражнение. 

2.  Петя Милкова Петрова – 100 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. д-р Таня Любенова Маринчешка – 30 часа упражнения по 
Интеркултурна            комуникация, идва от София, с тарифна ставка 5.00 
лв. на час упражнение. 

 
Катедра по български език: 
 
1. Д-р Иванка Петрова Петрова – 60 часа упражнения по Компютърна 

лингвистика, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
2. Саня Николаева Овчарова – 250 часа упражнения по Офис програми, с 

тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
 

Катедра по руска филология: 
 
1. Валентина Тодорова Тодорова – 100 упражнения по Странознание на 

Китай, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 
 

Катедра по английска филология: 
 
1. Ралица Петрова Комбова – 300 часа упражнения по Практически 

английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 

Катедра по романистика и германистика: 
 



1. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 300 часа упражнения по Методика на  
обучението по френски език, Методика на обучението по немски език, 
Методика на обучението по испански език, Лексикология на френски език, 
Теория на превода и Практически френски език, с тарифна ставка 7.00 лв 
на час упражнение. 

2. Гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова – 300 часа упражнения по 
Морфология на СНЕ, Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в 
германистиката,  Лингвистика на текста, Стилистика на СНЕ, 
Контрастивна лингвистика, Морфосинтаксис на СНЕ, Икономически 
немски език, Редактиране на текст, с тарифна ставка с тарифна ставка 
6.50 лв. на час упражнение.  

3. Джесика Сиаботару Де Манев – 300 часа упражнения по Практически 
Испански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Пресентасион Ортега – 300 часа упражнения по Практически Испански 
език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

5. Кунка Василева Широкова – 300 часа упражнения по Практически 
френски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

6. Гергана Ангелова Петкова - 300 часа упражнения по Практически 
испански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

7. Таня Станиславова Найденова - 300 часа упражнения по Практически 
испански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 

2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 
да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Атанас Вангелов Бучков за 
срок от една година, считано от 22.02.2014 г. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 
да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Иван Петров Чобанов за 
срок от една година, считано от 26.03.2014 г. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план на обучение на Елена 
Костадинова Нейчева, редовен докторант към Катедрата по руска филология 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология, докторантска програма Славянски езици 
(Лексикология на съвременния руски език) да бъде включен допълнително 
спецкурс с оценка: „Български фолклор“.  
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде видоизменена темата на дисертацията на 
Димитрина Костадинова Хамзе, докторант на самостоятелна подготовка 
към Катедрата по славянска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, 
докторантска програма Славянски езици (Полски език) от „Езиково 
изразяване на комичното при превода от полски на български език (върху 
материал от творчеството на В. Гомбрович)“ в „Езиково изразяване на 
комичното (върху материал от творчеството на Витолд Гомбрович)“.  
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена докторантурата на Мина 
Георгиева Стоева, редовен докторант към Катедрата по славянска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 



професионално направление 2.1 Филология, докторантска програма 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Полска литература), считано от 01.03.2014 г. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година от работата на Мария Петрова Мицкова, докторант на самостоятелна 
подготовка по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 
език (История на новобългарския книжовен език) към Катедрата по 
български език. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема приема да бъдат добавени в индивидуалния план на 
Галина Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедрата по история 
на литературата и теория на литературата по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Теория и история на литературата (Детска литература) следните 
дисциплини: 

 Литература и рецепция – доц. д-р Светла Черпокова 
 Подготовка и организиране на научен форум – доц. д-р Мила Кръстева 
 Психоанализ и литература – доц. д-р Мила Кръстева 
 Теория и практика на озаглавяването – проф. д.ф.н. Клео 

Протохристова 
 Стратегия на научното изследване – доц. д-р Живко Иванов 

 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Ваня Георгиева Георгиева, редовен докторант към 
Катедрата по българска литература и теория на литературата по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Българска литература (Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война). 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема приема отчета и утвърждава отличната оценка за 
първата година от подготовката на Велика Атанасова Гюлемерова редовен 
докторант към Катедра по история на литературата и сравнително 
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Българска 
литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата 
световна война). 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема актуализираните  Правила за обучение на 
докторанти във Филологическия факултет, които да влязат в сила от 
01.03.2014 г., и да бъдат доработени Приложение 1 и Приложение 2 и 
внесени за гласуване на следващия Факултетен съвет от доц. д-р Петя 
Бъркалова, заместник-декан по наука, докторанти, издания, проекти, 
акредитация и качество. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема следната промяна в Специфичните изисквания за 
обучение на докторанти във Филологическия факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“: 



 „5 научни публикации по темата на дисертацията, една от които в  
национално списание“  се променя в „5 научни публикации по темата на 
дисертацията“(отпада в „национално списание“). 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните частични промени на учебните планове на 
специалности „Български език и история“ и „Български език и английски език“ към 
Филиал – „Любен Каравелов“, гр. Кърджали: 
 В учебните планове на специалности БЕАЕ и БЕИ да се въведе Факултатив – 
30 часа лекции – 4-ти семестър като в учебния план на специалност БЕИ се 
извършат следните промени: 

1) от учебната дисциплина История на Византия, 2-ри семестър, да отпаднат 
15 часа упражнения и хорариумът става 45 часа лекции + 15 часа упражнения 

2) от учебната дисциплина Средновековна българска история, 3-ти семестър, 
да отпаднат 15 часа упражнения и хорариумът става 60 часа лекции + 15 часа 
упражнения. 

Промяната да влезе в сила от учебната 2014 – 2015 година 
 В учебния план на специалност БЕИ да се извърши следната промяна:  

1) Хорариумът на учебната дисциплина История на религиите, 4-ти 
семестър, да стане 30 часа лекции (вместо досегашните 15 часа лекции). 

2) Хорариумът на учебната дисциплина История на България 1878 - 1944, 6-
ти семестър, да стане 30 часа лекции +  15 часа упражнения (вместо досегашните 
30 часа лекции + 30 часа упражнения)  

Промяната да влезе в сила за учебната 2013 – 2014 година. 

 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде включена в учебния план на магистърска 
програма „Учител по испански език“ факултативната дисциплина „Превод на 
испански език“. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за „главен асистент“ към 
Катедрата по славянска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, научна 
специалност Славянски езици (Полски език) със срок 2 месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 
 
16. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по английска 
филология за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия – История на  английската литература/Викторианска 
литература), обнародван в Държавен вестник, брой 108 от 17.12.2013 
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 

1. Проф. дфн Весела Тодорова Кацарова – СУ „Св. Климент Охридски“; 
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление: 2.1. Филология: Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия. 
  
2. Проф. д-р Владимир Андреев Трендафилов – СУ „Св. Климент 
Охридски“; Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление: 2.1. Филология: Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия. 



 
3. Проф. дфн Милена Георгиева Кирова – СУ „Св. Климент Охридски“; 
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление: 2.1 Филология: Българска литература. 
 
4. Доц. д-р Зелма Давид Каталан – СУ „Св. Климент Охридски“;  Област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 
2.1. Филология: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия 
и Австралия – История на английската литература.  
 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова – ПУ „Паисий Хилендарски”; 
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление: 2.1. Филология: Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия. 
 
2. Проф. дфн Албена Владимирова Хранова – ПУ „Паисий Хилендарски”; 
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление: 2.1. Филология /Българска литература/; Област на висше 
образование 3. Социални науки; професионално направление  3.1. 
Социология, антропология и науки за културата /Теория и история на 
културата/. 
 
3. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – ПУ „Паисий Хилендарски”;  
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление: 2.1. Филология: Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия – Английска литература - 
Просвещение. 

 
Резервни членове: 

 
1. Доц. д-р Живко Желев Иванов – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 
2.1. Филология /Българска литература/ - вътрешен  
 
2. Доц. д-р Юлия Иванова Стефанова – СУ „Св. Климент Охридски“; Област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление: 2.1. Филология: Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия – История на английската литература – 
външен.  

 
17. РЕШЕНИЕ: ФС избира Златка Любомирова Неделчева за редовен 
докторант към Катедра по славянска филология по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия (Сръбска, хърватска и словенска 
литература) с научен ръководител проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов. 
 



18. РЕШЕНИЕ: ФС избира Светла Димитрова Джерманович за редовен 
докторант към Катедра по славянска филология по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Славянски езици (Сравнителна граматика 
на славянските езици) с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Костадинов 
Куцаров. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС избира Мария Димитрова Панова за редовен докторант към 
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Българска литература (Българска 
литература след Първата световна война) с научен ръководител доц. д-р 
Владимир Атанасов Янев и тема на дисертацията: „Поезията на Константин 
Павлов в модерните движения на българската лирика /контексти, 
оразличавания, проекции/“. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС избира София Николаева Дачева за редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително 
литературознание) с научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова 
Протохристова. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС избира Здравко Милчев Минчев за редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език (Морфология) с научен ръководител доц. д-р Красимира 
Ангелова Чакърова. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС избира Ивелина Димитрова Илиева за редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Български език (Морфология) с научен ръководител доц. д.ф.н. 
Вера Тервел Маровска.  
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС избира Гергана Ангелова Петкова за редовен докторант 
към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Романски езици (Съвременен испански език 
– Лексикология на съвременния испански език) с научен ръководител проф. 
д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС избира Пресентасион Ортега Ортега за редовен докторант 
към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Романски езици (Съвременен испански език 
– Лексикология на съвременния испански език) с научен ръководител проф. 
д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. 



 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема главен асистент Галина Ангелова Брусева да бъде 
зачислена в докторантура на самостоятелна подготовка по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание с тема на 
дисертационния труд „Партиципиалната система на съвременния гръцки 
език (в съпоставка с българския език)” и научен ръководител доц. д-р 
Станка Желязкова Козарова. ФС утвърждава приложения индивидуален 
план за работа. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС реши нереализираната редовна докторантура по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Български език (Синтаксис) от Катедрата по 
български език да се усвои от Катедрата по български език като редовна 
докторантура по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български 
език (Морфология). 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде включено в издателската програма на 
Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ помагалото на проф. 
д.ф.н. Клео Протохристова „Теория и практика на озаглавяването“. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 07.04.2014 

година  
(Протокол  №  165) 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2013/2014 г. със следните преподаватели: 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 

1. Д-р Маргарита Ваньова Димитрова – 100 часа упражнения по 
Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнения. 

2. Д-р Красимира Танева Танева – 200 часа упражнения по МОБЛ и 
Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

3. Д-р Канелия Георгиева Божинова – 200 часа упражнения по МОБЛ и 
Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

4. Данка Велчева Йорданова – 300 часа упражнения по Стара българска 
литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

5. Проф. д.ф.н. Яни Михайлов Милчаков – 100 часа упражнения в 
Магистърска програма Актуална българистика, с тарифна ставка 14.00 лв. 
на час упражнения. 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
1. Доц. д-р Юлия Христова Николова – 50 часа лекции по Литературна 

антропология, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 

1.  Проф. д-р Хюсеин Мевсим – 70 часа упражнения по Проблеми на превода 
от турски на български език и обратно, с тарифна ставка 10.00 лв. на час 
упражнение. 

2. Ненко Тончев Вангелов – 180 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 200 часа упражнения по Практически 
турски език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

4. Таня Георгиева Иванова – 100 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
1. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – 90 часа упражнение по 

Факултативна дисциплина и за ръководство на докторант, с тарифна 
ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

2. Проф. д-р Стаефан Иванов Политов – 30 часа упражнения по Особености 
на езика на немската реклама (спецкурс за докторанти), с тарифна ставка 
7.00 лв. на час упражнение. 

3. Стефан Пламенов Иванчев – 60 часа упражнение по Практически 
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

4. Емма Андреас Шахинян – 100 часа упражнения по Историческа 
лингвистика, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 



5. Иван Любомиров Петров – 160 часа по Практически китайски език, с 
атрифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

6. Евелина Хайн – 100 часа упражнения по Теория на превода, с тарифна 
ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
1. Иван Йорданов Петров – 200 часа упражнения по Практикум по IT, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
2. Цветанка Димитрова Ланджева – 300 часа упраженния по Практически 

английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
3. Вивиан Саркис Арабян – 400 часа упражнения Практически английски 

език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнения. 
4. Цветелин Руменов Цветков – 400 часа упражнения по Практически 

английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
5. Магдалена Деянова Гогалчева – 400 часа упражнения по Практически 

английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по романистика и германистика: 

1. Доц. д-р Нели Николова Раданова – 100 часа упражнения по Морфология 
на съвременния италиански език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час 
упражнение. 

2. Доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин – 30 часа упражнения за 
ръководство на докторант, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

3. Мария Илиева Йосифова – участие в МП „Учител по немски език“ и „Учител 
по испански език“, заплащане по план-сметка. 

 

2. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Мария Димитрова Панова, редовен докторант към Катедра 
по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература след първата 
световна война с научен ръководител доц. д-р Владимир Атанасов Янев и 
тема на дисертацията „Поезията на Константин Павлов в модерните 
движения на българската лирика (контексти, оразличавания, проекции)“. 
ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на 
докторанта. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Рецепцията на 
Томас Ман и Херман Хесе в България (съпоставително изследване)“ и 
индивидуалния план за трите години от подготовката на София Николаева 
Дачева, редовен докторант към Катедра по история на литературата и 
сравнителното литературознание по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Сравнително литературознание) с научен ръководител проф. 
д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова. ФС утвърждава план-сметката за 
първата година от подготовката на докторанта. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Понятиятията 
мяра и количество – универсални признаци на езиковия знак (върху 
материал от сувременния български език)“ и индивидуалния план за трите 



години от подготовката на Ивелина Димитрова Илиева, редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език (Морфология) с научен ръководител доц. д.ф.н. 
Вера Тервел Маровска. ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд 
„Имперсоналността в съвременния български език“ и индивидуалния план 
за трите години от подготовката на Здравко Милчев Минчев, редовен 
докторант към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език (Морфология) с научен ръководител доц. д-р 
Красимира Ангелова Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за първата 
година от подготовката на докторанта. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Аорист и 
имперфект в славянските езици“  и индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Светла Димитрова Джерманович, редовен докторант към 
Катедра по славянска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските езици) с 
научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров. ФС утвърждава 
план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Постмодерният 
роман в сръбската и хърватската литература – Светислав Басара, Милорад 
Павич, Павао Павличич, Горан Трибусон“ и индивидуалния план за трите 
години от подготовката на Златка Любомирова Неделчева, редовен 
докторант към Катедра по славянска филология по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия (Сръбска, хърватска и словенска 
литература) с научен ръководител проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов. ФС 
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на 
докторанта. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Дидактически 
модел „The flipped classroom“ (преобърната класна стая) и прилагането му в 
часовете по лексикология на испанкия език“ и индивидуалния план за трите 
години от подготовката на Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант 
към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен исспански 
език – Лексикология на съвременния испански език) с научен ръководител 
проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за първата 
година от подготовката на докторанта. 
 



9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Семантика и 
стилистика на прилагателното име в публицистичния език“ и 
индивидуалния план за трите години от подготовката на Гергана Ангелова 
Петкова, редовен докторант към Катедра по романистика и германистика по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Романски езици 
(Лексикология на съвременния испански език) с научен ръководител проф. 
д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за първата година 
от подготовката на докторанта. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за 
третата година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на 
защита, считано от 01.04.2014 г., Славка Лазарова Михайлова, редовен 
докторант към Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Теория и 
история на литературата (Детска литература),с тема на дисертационния 
труд „Мит и история на българската детска литература“ и научен ръководител 
проф. д.ф.н. Клео Протохристова.  
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за 
третата година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на 
защита, считано от 01.04.2014 г., Галина Иванова Димитрова, редовен 
докторант към Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Теория и 
история на литературата (Детска литература), с тема на дисертационния 
труд „Модели на спомена в българската литература за деца“ и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Светлана Стойчева.  
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за 
третата година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на 
защита, считано от 01.04.2014 г., Милена Пенчева Нецова, редовен докторант 
към Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1 Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема 
на дисератционни труд „Система на английските фамилни имена в 
съпоставка с българските“  и научен ръководител проф. д-р Иван Чобанов.  
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за 
третата година от подготовката и приема да бъде отчислен с право на 
защита, считано от 01.04.2014 г., Петър Стефанов Кривчев, редовен 
докторант към Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Български език (История 
на българския език), с тема на дисертационния труд „Лексикално-
семантичната дублетност в преписите на Стишния пролог“  и научен 
ръководител доц. д-р Христина Тончева.  
 



14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.04.2014 г., Десислава Любомирова Димитрова, редовен 
докторант към Катедрата по български език по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; 
докторска програма Български език (Съвременен български език – 
Морфология), с тема на дисертационния труд „Типология на глаголните 
конструкции с има(м) в българския книжовен език“ и научен ръководител 
доц. д-р Красимира Чакърова.  
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за 
третата година от подготовката и приема да бъде отчислен с право на 
защита, считано от 01.04.2014 г., Тенчо Йорданов Дерекювлиев, редовен 
докторант към Катедрата по български език по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; 
докторска програма Български език (Съвременен български език – 
Диалектология), с тема на дисертационния труд „Местоименни наречия в 
българските диалекти“ и научен ръководител проф. д-р Тодор Бояджиев.  
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.04.2014 г., Боряна Тенчева Тенчева, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език), с 
тема на дисератционния труд „Фразеологизмите в рекламните текстове 
(върху материал от руски език в съпоставка с български и немски език)“  и 
научен ръководител проф. д-р Стефка Георгиева.  
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.04.2014 г., Елена Костадинова Нейчева, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език), с 
тема на дисертационния труд „Опозицията „свое-чуждо“ в паремиологичната 
картина на света (върху материал от руски и български език“)  и научен 
ръководител проф. д-р Стефка Георгиева.  
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за 
третата година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на 
защита, считано от 01.04.2014 г., Нина Кръстева Чочева, редовен докторант 
към Катедрата по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен фремнски 
език – фонетика),с тема на дисертационния труд „Акустичен анализ на 
вариативността на гласните във френския и в българския език. Модели за 
чуждоезиковото обучение“  и научен ръководител доц. д-р Руси Николов.  
 



19. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Полина Андреева Димитрова, редовен докторант 
към Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици (Фразеология на съвременния руски език), с тема 
на дисертационния „Фразеологизми с библейски произход в руски и 
български език“  и научен ръководител проф. д-р Стефка Георгиева. ФС 
утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Илия Цанков Солтиров, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици (Морфология на съвременния руски език), с тема 
на дисертационния „Непарадигматични отношения в руската морфологична 
система“  и научен ръководител проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. ФС 
утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за 
първата година от подготовката на Марияна Асенова Карталова, редовен 
докторант към Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Общо и сравнително 
езикознание, с тема на дисертационния труд „Фразеологични единици със 
зоо- и фитокомпонент в българския и новогръцкия език“ и научен 
ръководител доц. д-р Станка Козарова. ФС утвърждава план-сметката за 
втората година от подготовката на докторанта. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Ирена Русева Русева, редовен докторант към 
Катедрата по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд 
„Модалното значение възможност и изразяването му в съвременния 
български език“ и научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова. ФС 
утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Милена Стоянова Видралска, редовен докторант 
към Катедрата по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд 
„Пасивност, залог и причастия в съвременния български език“ и научен 
ръководител доц. д-р Константин Куцаров. ФС утвърждава план-сметката за 
втората година от подготовката на докторанта. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Якуб Микулецки, редовен докторант към 
Катедрата по славянска филология по област на висше образование 2. 



Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Чешка литература), с тема на дисертационния „Егонд Бонди, или 
за поетиката на чешкия ъндъргръунд“  и научен ръководител доц. д-р 
Жоржета Чолакова. ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Енчо Тилев Тилев, редовен докторант към 
Катедрата по уска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици (Морфология на съвременния руски език), с тема 
на дисертационния „Категориални и некатегориални значения в руската 
морфология (в съпоставка с български)“  и научен ръководител проф. д.ф.н. 
Стефана Димитрова. ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Слав Огнянов Петков, редовен докторант към 
Катедрата по романистика и германистика по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; 
докторска програма Романски езици (Съвременен френски език – Теория на 
превода), с тема на дисертационния „Лингвистични и социокултурни 
аспекти на превода през XX век и началото на XXI век“  и научен ръководител 
доц. д-р Борис Наймушин. ФС утвърждава план-сметката за втората година 
от подготовката на докторанта. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Таня Станиславова Найденова, редовен 
докторант към Катедрата по романистика и германистика по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен испански 
език), с тема на дисертационния „Съпоставителен анализ на 
фразеологичните едници в испански и български език“  и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за 
втората година от подготовката на докторанта. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Джесика Сиаботару Де Манев, редовен докторант 
към Катедрата по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен испански 
език), с тема на дисертационния „Еврейско-испански народни умотворения и 
техните съответствия в българската традиция“  и научен ръководител проф. 
д.ф.н. Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на Ваня Георгиева Георгиева, редовен докторант към 



Катедрата по българска литература и теория на литературата, по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература от Освобождението 
до края на Първата световна война. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на Велика Атанасова Гюлемерова, редовен докторант към 
Катедрата по история на литературата и сравнителното литературознание, 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Българска литература от 
Освобождението до Първата световна война. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за отпечатване на автореферата 
на гл. ас. Бистра Василева Дикова във връзка  с откритата процедура за 
придобиване на образователната и научна степен „доктор“  по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Славянски езици с тема на дисертационния 
труд „Транспозитивни употреби на глаголните форми в българския и 
чешкия език“. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план на обучение на Илия Цанков 
Солтиров, редовен докторант към Катедрата по руска филология по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1 Филология; докторска програма Славянски езици (Морфология на 
съвременния руски език) да бъдат включени допълнително следните 
спецкурсове с оценка за докторанти:  

 „Творческо писане“ – доц. д-р Живко Иванов 
 „Междукултурна комуникация и превод през 21 век“ – доц. д-р Юлиана 

Чакърова. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде коригирана допусната техническа грешка 
при промяната на заглавието на дисертационния труд на Нина Кръстева 
Чочева, редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Романски езици 
(Съвременен фремнски език – фонетика)  и научен ръководител доц. д-р Руси 
Николов, а именно заглавието „Акустичен анализ на вариативността на 
гласните във френския и в българския език. Модели НА чуждоезиковото 
обучение“ да се чете „Акустичен анализ на вариативността на гласните във 
френския и в българския език. Модели ЗА чуждоезиковото обучение“. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява еднократно преместване на дисциплината 
„Странознание на Китай“ от първи във втори семестър за студентите от 
специалност Български език и китайски език, I курс. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2014/2015 година в магистърска 
програма Културни и социални дейности в туризма да бъде обявен прием на 
студенти за засилено обучение по испански и италиански език. 
 



36. РЕШЕНИЕ: На основание на § 11 от  Допълнителните разпоредби на ЗВО и 
чл. 20 (4) от КТД ФС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на гл. 
ас. д-р Мария Елисеева Зозикова за една година, считано от 08.08.2014 г. 
 
37. РЕШЕНИЕ: На основание на § 11 от  Допълнителните разпоредби на ЗВО и 
чл. 20 (4) от КТД ФС приема да не бъде прекратяван трудовият договор на 
доц. д-р Йордан Йорданов Костурков за една година, считано от 03.07.2014 г. 
 

38. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за „професор“ по Област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език, 
Морфология и Стилистика) със срок 3 месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
 
39. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от гл. Ас. Бистра Василева Дикова с 
дисертационен труд на тема: „Транспозиции на глаголните форми в 
българския и чешкия език”, научен ръководител доц. д.ф.н. Вера Тервел 
Маровска по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2. 1. Филология, докторска програма Славянски 
езици, по решение на катедрения съвет, протокол № 33/31.03.2014, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

катедра „Съвременен български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 
специалност Български език; 

2. Проф. д-р Кина Атанасова Вачкова – ШУ „Епископ Константин 
Преславски“, катедра Български език, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 
специалност Български език 

3. Доц. д-р Маргарита Захариева Младенова – СУ „Св. Климент Охридски”, 
Катедра по славянско езикознание, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 
специалност Славянски езици; 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров - ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език  област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 
Български език; Славянски езици; Общо и сравнително езикознание 
/Сравнително езикознание/;  

2. Доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра 
по български език, област на висше образование  2.Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 
Български език. 

 



Резервни членове:  
  

1. Доц. д-р Цветанка Димчова Аврамова - СУ „Св. Климент Охридски”, 
Катедра по славянско езикознание, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 
специалност Славянски езици  – външен; 

2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова –  ПУ „Паисий Хилендарски”,  
Катедра по български език, област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 
Български език – вътрешен. 

 

ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 08.07.2014 г., 
от 14,00 часа в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” (Ректорат). 
 

40. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъдат включени в комисията, поготвяща 
докладите самооценки на докторските програми към Филологическия 
факултет следните преподаватели: 

1. Доц. д-р Атанас Бучков 
2. Проф. д.ф.н. Инна Пелева 
3. Доц. д-р Николай Нейчев 
4. Доц. д-р Жоржета Чолакова 
5. Проф. д.ф.н. Клео Протохристова 
6. Доц. д-р Йордан Костурков 
7. Доц. д-р Мая Тименова-Коен 
8. Проф. д.ф.н. Светлозар Игов 
9. Проф. д-р Иван Чобанов 
10. Доц. д-р Христина Тончева-Тодорова 
11. Доц. д-р Юлиана Чакърова 
12. Доц. Михаил Грънчаров 
13. Проф. д.ф.н. Иван Кънчев 
14. Доц. д-р Малинка Дичева-Николова 
15. Гл. ас. д-р Соня Александрова 
16. Гл. ас. д-р Атанас Манчоров 

 

41. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява докладите самооценки на докторските програми 
към Филологическия факултет: 

 Блок 1: Теория и история на литературата, Българска литература, 
Руска литература, Славянски литератури; 

 Блок 2: Антична и западноевропейска литература (сравнително 
литературознание), Англоезична литература, Френскоезична 
литература, Балкански литератури; 

 Блок 3: Общо и сравнително езикознание, Съвременен български език, 
История на българския език, Славянски езици; 

 Блок 4: Германски езици: английски език и езикознание, Романски 
езици, Теория на превода; 

 
42. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на 
препоръките от следакредитационно наблюдение и контрол  на 



докторантски програми в професионално направление 2.1. Филология във 
Филологическия факултет: 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 09.06.2014 

година  
(Протокол  №  166) 

 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени допълнително граждански 
договори за учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова – 2 часа лекции по Неслученият 
канон, с тарифна ставка 14.00 лв. на час упражнение.  
 

Катедра по славянска филология: 
 

1. Росина Георгиева Кокудева – 20 часа упражнения по Чешка литература, 
с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Елена Костадинова Нейчева – 80 часа упражнения по Практически курс 
по руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по английска филология: 

1. Вадим Атанасов Банев – 50 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Анелия Георгиева Ставрева – 30 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Полина Николаева Петкова – 130 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Цветанка  Димитрова Ланджева – 30 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

5. Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 60 часа упражнения по 
Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

6. Симеон Аврамов Тодоров – 30 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Ана Иванова Маринова – 400 часа упражнения по Увод в литературната 
теория, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение.  

2. Гл. ас. Анна Ованес Модикян – 500 часа упражнения по Методика на 
обучението по български език, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 



3. Д-р Красимира Танева Танева – 500 часа упражнения по Методика на 
обучението по българска литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

4. Д-р Канелия Георгиева Божинова – 500 часа упражнения по Методика на 
обучението по българска литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

5. Д-р Маргарита Ваньова Димитрова – 200 часа упражнения по Методика 
на обучението по българска литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
 

1. Гл. ас. д-р Бисерка Илиева Стоименова – 400 часа упражнения по 
Антична и западноевропейска литература, с тарифна ставка по 4.50 лв. на 
час упражнение. 

2. Гл. ас. д-р Николета Василева Пътова – 400 часа упражнения по 
Българска възрожденска литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

3. Шинка Георгиева Дичева – 200 часа упражнения по Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война, с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по български език: 
 

1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 30 часа упражнения за 
Теоретичен курс по руски език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

2. Проф. д.ф.н. Светла Пенева Коева – 120 часа упражения по Синтаксис на 
СБЕ, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 

3. Доц. д-р Красимира Славчева Алексова – 100 часа упражнения по 
Социолингвистика в МП Актуална българистика, с тарифна ставка 6.00 лв. 
на час упражнение. 

4. Д-р Милена Петрова Добрева – 120 часа упражнения по Дигитални 
библиотеки, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

5. Д-р Петя Иванова Русинова-Несторова – 100 часа упражнения по 
Синтаксис на СБЕ, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

6. Д-р Ангел Маринов Маринов – 120 часа упражнения по ФД Кино и 
литература, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

7. Мария Димитрова Миличина – 600 часа упражнения по Езикова култура, 
с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

8. Димитър Тотев Манев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, с 
тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

9. Саня Николаева Овчарова – 250 часа упражнения по Офис програми, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
 

Катедра по славянска филология: 

 
1. Доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 80 часа упражнения  по 

Културна антропология на славяните, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 



2. Доц. д-р Калина Бахнева Бахнева – 260 часа упражнения по История на 
полската литература, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение.  

3. Доц. д-р Димка Василева Савова – 240 часа упражнения  по  Теоретичен 
курс на сръбския език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

4. Доц. д-р Славка Трайкова Величкова – 80 часа упражнения за 
избираемата дисциплина Норма и кодификация на южнославянските 
езици, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

5. Гл. ас. д-р Мартин Стефанов Стефанов – 180 часа упражнения по 
Културни реалии на Сърбия и Историческа граматика на сръбския език, с 
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

6. Д-р Роза Тодорова Станкевич – 30 часа упражнения по Беларуски език и 
литература, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.  

7. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 30 часа упражнения  по Словенски 
език и литература, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

8. Хон. ас. Евелина Колева Грозданова –  200 часа упражнения по 
Практически сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

9. Хон. ас. Петя Сашева Клинкова – 180 часа упражнения по Втори 
славянски език /чешки/, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

10. Хон. ас. Стефан Димитров Кожухаров – 150 часа упражнения по  
Практически сръбски  език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

11. Хон. ас. Елисавета Ненчева Ненчева – 60 часа упражнения по История 
на сръбската и хърватската литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на 
час упражнение. 

12. Хон. ас. Росина Георгиева Кокудева – 80 часа упражнения по Чешка 
литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

13. Хон. ас. д-р Жана Василева Станчева – 140 часа лекции по Теоретичен  
курс ІІ част (Семантика и синтаксис) и Полски език, с тарифна ставка 5.00 
лв. на час упражнение. 

14. Доц. д-р Бойко Герчев Белегов – 70 часа упражнения по Културни 
реалии на Полша, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 120 часа упражнения за 
Ръководство на двама докторанти, с тарифна ставка 7,00 лева на час 
упражнение. 

2. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – общо 160 часа: 60 часа 
упражнения за Ръководство на докторант и 100 часа по Избираема 
дисциплина и Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 7,00 лева на 
час упражнение. 

3. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 300 часа упражнения по Руски 
фолклор и Стара руска литература, с тарифна ставка 6,00 лв на час 
упражнение.  

4. Доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – 400 часа упражнения по 
Морфология на съвременния руски език и Практически курс по руски език, с 
тарифна ставка по 6,00 лева на час упражнение.    

5. Д-р Радка Николова Атанасова – 500 часа лекции по Руска литература 
на 20 век, с тарифна ставка 5,00 лева на час упражнение. 



6. Гл.ас. Елена Лилова Василева – 350 часа упражнения по Практически 
курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.   

7. Гл.ас. Грета Серафимова Косева – 250  часа упражнения по Практически 
курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

8. Гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 350 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение.  

9. Боряна Тенчева Тенчева – 250 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

10. Елена Костадинова Нейчева – 250 часа упражнения по Практически курс 
по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

11. Докторант Енчо Тилев Тилев – 120 часа упражнения по Морфология на 
съвременния руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  

12. Докторант Полина Андреева Димитрова – 180 часа упражнения по 
Практически курс по руски език и Преддипломна педагогическа практика, с 
тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

13. Докторант Илия Цанков Солтиров – 250 часа упражнения по 
Практически курс по руски език и Морфология на съвременния руския език, с 
тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

14. докторант Мина Георгиева Стойнова – 150 часа упражнения по Руска 
литература на 19 век, с тарифна ставка 4,00 лева на час упражнение. 

15. Цветелина Валентинова Йовчева – 70 часа упражнения по Руски език 
(ИД 3), с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

16. Маргарита Константинова Куцарова – 200 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнени. 

17. Олга Васкова Моллова - 200 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – 100 часа 
упражнения по Стилистика на съвременния испански език, с тарифна 
ставка 9.00 лв на час упражнение. 

2. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 800 часа упражнения по Методика на  
обучението по френски език, Методика на обучението по немски език, 
Методика на обучението по испански език, Лексикология на френски език, 
Теория на превода и Практически френски език, с тарифна ставка 7.00 лв 
на час упражнение. 

3. Доц. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по 
Теория на превода – испански език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час 
упражнение. 

4. Доц. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска 
литература  I част, с тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение. 

5. Доц. д-р Нели Николова Раданова – 100 часа упражнения по Морфология 
на Съвременния италиански език , с тарифна ставка с тарифна ставка 7.00 
лв. на час упражнение.  

6. Доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин – 60 часа упражнения –  
Ръководство на докторанта Слав Огнянов Петков – Катедра по 



романистика и германистика, с тарифна ставка 7.00 лв. на час 
упражнение. 

7. Гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова – 800 часа упражнения по 
Морфология на СНЕ, Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в 
германистиката,  Лингвистика на текста, Стилистика на СНЕ, 
Контрастивна лингвистика, Морфосинтаксис на СНЕ, Икономически 
немски език, Редактиране на текст, с тарифна ставка с тарифна ставка 
6.50 лв. на час упражнение.  

8. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 700 часа по Немски език, Методика 
на обучението по немски език и хоспитиране, Текуща и преддипломна 
педагогическа практика, с тарифна ставка 6.00 лв на час упражнение. 

9. Гл. ас. д-р Радка Митева Иванова – 100 часа по Немски език за участие в 
комисия за конкурси за докторанти, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение. 

10. Джесика Сиаботару Де Манев – 700 часа упражнения по Практически 
Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

11. Пресентасион Ортега Ортега– 500 часа упражнения по Практически 
Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

12. Ана Исабел Диас Гарсия  – 500 часа по Практически испански език, с 
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

13. Стефан Георгиев Кралев – 400 часа  упражнения по Практически 
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

14. Кунка Василева Широкова – 600 часа упражнения по Практически 
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

15. Гергана Ангелова Петкова - 600 часа упражнения по Практически 
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

16. Таня Станиславова Найденова – за учебната 2013/2014 година - 300 
часа упражнения по Практически испански език, и за учебната 2014/2015 
година – 800 часа упражнения по Практически испански език с тарифна 
ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

17. Нина Кръстева Чочева - 700 часа упражнения по Практически френски 
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

18. Петя Койчева Петкова-Сталева – 500 часа упражнения по Лексикология 
на италианския език и История на италианската литература – І и ІІ част, 
с тарифна старифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

19. Юлияна Александрова Христова - 500 часа упражнения по Фонетика на 
СИЕ, Практически италиански език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение 

20. Илияна Тилева Тилева - 500 часа упражнения по Практически 
италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 

21. Марияна Иванова Коджаниколова - 500 часа упражнения по 
Практически италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение 

22. Зоя Георгиева Иванова - 500 часа упражнения по Практически италиански 

език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 

23. Боряна Тенчева Тенчева – 100 часа упражнения по Странознание на 

Германия, практически немски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 

упражнение. 



24. Слав Огнянов Петков – докторант – 500 часа упражнения по 
Практически френски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени допълнително граждански 
договори за учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология“: 
 

1. доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова – 70 часа упражнения по ФД 
Археография, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.  

2. Хон. ас. Ноеми Гарабед Доникян – 90 часа упражнения по Преддипломна 
педогогическа практика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология“: 
 

1. проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – 120 часа упражнения по Стара 
история, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

2. доц. д-р  Димитър Веселинов Димитров – 100 часа упражнения по 
Средновековна обща история, История на Византия, с тарифна ставка 
6,00 лв. на час упражнение; 

3. гл.ас. д-р Пламен Василев Славов – 75 часа упражнения по Методика на 
обучението по История, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение; 

4. ас. Ноеми Гарабед Доникян –  105 часа упражнения по Методика на 
обучението по История, ППП и ТПП, с тарифна ставка от 4,00 лв на час 
упражнение. 

5. доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 80 часа упражнения по История на 
България(след ІІ Св. война), с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение;  

6. доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 135 часа упражнения  
Историография,  с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение; 

7. доц. д-р Ангел Янков Янков -  50 часа упражнения по Избираема 
дисциплина, с тарифна ставка 5,50 лв на час упражнение; 

8. доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христова – 280 часа 
упражнения по Архививистика, Увод в историческото познание, 
Избираема дисциплина, Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 6,00 
лв. на час упражнение; 

9. Хон. ас. Силвия Иванова Джамбова – 200 часа упражения по 
Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и Преддипломна 
педагогическа практика по История, с тарифна ставка 4,00 лв на час 
упражнение; 

10. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – 65 часа упражнения по История 
на България (Средновековие), с тарифна ставка 7,00 лв. на час 
упражнение. 

 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантурата на Стойно 
Стефанов Спасов, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни 



науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска програма 
Общо и срванително езикознание, за периода 01.10.2014 г. – 31.01.2015 г., 
поради специалзация в Университет „Адам Мицкевич“, гр. Познан, Полша. 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план за обучение на Илия Цанков 
Солтиров, редовен докторант към Катедрата по руска филология по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1 Филология, докторска програма Славянски езици (Морфология на 
съвременния руски език), да бъде включен допълнително спецкурсът с 
оценка за докторанти „Актуални проблеми на съвременното руско 
езикознание в контекста на световното“ с преподавател проф. д.ф.н. Стефана 
Димитрова. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план за обучение на Енчо Тилев 
Тилев, редовен докторант към Катедрата по руска филология по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, докторска програма Славянски езици (Морфология на 
съвременния руски език), да бъде включен допълнително спецкурсът с 
оценка за докторанти „Актуални проблеми на съвременното руско 
езикознание в контекста на световното“ с преподавател проф. д.ф.н. Стефана 
Димитрова. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена докторантурата на Кичка 
Иванова Кусева-Персенкова, редовен докторант към Катедрата по българска 
литература и теория на литературата по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска 
програма Българска литература (Българска литература от Освобождението 
до края на Първата световна война), считано от 01.07.2014 г. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена докторантурата на Екатерина 
Станимирова Стойчева, редовен докторант към Катедрата по българска 
литература и теория на литературата по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска 
програма Българска литература (Стара българска литература), считано от 
18.06.2014 г. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
втората година на Илиана Димитрова Джамбазова, редовен докторант към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на 
дисертационния труд „Гръцката книжнина в НБ „Иван Вазов“ – Пловдив, с 
оглед на гръцкия книжовен език през 19 век“ и научен ръководител доц. д-р 
Станка Козарова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за 
тертата година и приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 
04.07.2014 г.,  гл. ас. Антоанета Стефанова Джелюова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по общо езикознание и история на 



българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология, докторска програма Български 
език ( История на българския език), с тема на дисертационния труд 
„Типологична характеристика на глаголно-именните съчетания с родителен 
и дателен падеж в старобългарския книжовен език“. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
първата година ас. Харун Харун Бекир, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология, докторска програма Общо и сравнително 
езикознание (Социолингвистика), с тема на дисертационния труд „Турският 
език и култура в България в светлината на българското законодателство – 
традиции и съвременно състояние“, научни ръководители проф. д-р Иван 
Чобанов и доц. д-р Аник Минасян-Добрева. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде зачислен в докторантура на самостоятелна 
подготовка ас. Иван Атанасов Чолаков към Катедрата по българска 
литература и теория на литературата по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на 
обучението по..., докторска програма Методика на обучението по български 
език и литература, с тема на дисертационния труд „Зараждане и развитие на 
методиката на обуччение по български език /от Освобождението до 
началото на XIX век/“. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за главен асистент по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология, Български фолклор и Българска възрожденска 
литература, със срок 2 месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС избира (22 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Яна 
Атанасова Роуланд за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия – История на английската литература – Викторианска 
литература)  към Катедра по английска филология на Филологическия 
факултет. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат признатa дипломaтa на: 

1. Абрар Аршаф, ВУ – Университет Кашмир (University of Kashmir), Индия, 
Хуманитарни науки, ОКС бакалавър. 

 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначена за асистент по 
Практически английски език към Катедрата по английска филология  за 
срок от две години Полина Николаева Петкова.  
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначена за асистент по 



Практически английски език към Катедрата по английска филология  за 
срок от две години Магдалена Деянова Гогалчева.  
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде редуциран хорариума на доц. д-р Жоржета 
Петрова Чолакова за академичната 2013/2014 година на 220 часа, поради 
продължително боледуване. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС не приема да бъде редуциран хорариума на ас. Димитрина 
Георгиева Костадинова-Хамзе за академичната 2014/2015 година на 360 
часа, поради финализиране и предстояща защита на дисертационния труд. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора проф. д.ф.н. Иванка 
Тодорова Гугуланова да бъде назначена на половин щат за академичната 
2014/2015 година. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев за гост-
преподавател в Катедрата по български език, за периода 01.10.2014 г. до 
30.06.2015 г. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гост-
преподавател в Катедрата по романистика и германистика, за периода 
01.10.2014 г. до 30.06.2015 г. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да бъде продължен 
трудовия договор на ас.Станислава Петкова Илиева с 2 (две) години, 
считано от академичната 2014/2015 година. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към Österreich-
Kooperation през академичната 2014/2015 година и да бъде сключен договор 
с австрийския лектор маг. Тобиас Фок. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен италианския лекторат през 
академичната 2014/2015 година и да бъде сключен договор с италианския 
лектор д-р Роберто Адинолфи. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема да има испански лекторат през академичната 
2014/2015 година, подсигурен от Испанската асоциация за международно 
сътрудничество при Министерството на външните работи на Испания. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на Дарка 
Хербез – лектор по сръбски език, за академичната 2014/2015 година, считано 
от 01.09.2014 г. до 01.09.2015 г. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните учебни планове на 
специалностите Български език и английски език и Български език и история 
във Филиал „Любен Каравелов“ – град Кърджали. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява одобрява следната еднкоратна промяна в 
учебния план на специалност Славянска филология: 



20 часа лекции от дисциплината Чешка литература – първа част с III курс и 
10 часа лецкии от дисциплината Чешка литература – втора част с IV курс 
да бъдат преместени в следващата учебна година 2014/2015 година. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява одобрява следните промени в учебния план на 
специалност Български език и италиански език: 

1. 15 часа лекции от дисциплината Историческа лингвистика (История 
на чуждия език) от V семестър, III курс да се трансформират в 15 часа 
лекции по Съвременен италиански език – Морфология в V семестър, III 
курс. 

2.  15 часа лекции от дисциплината Историческа лингвистика (История 
на чуждия език) от V семестър, III курс да се трансформират в 15 часа 
лекции по Съвременен италиански език – Синтаксис в IV семестър, III 
курс. 

 
32. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява одобрява следната еднкоратна промяна в 
учебните планове на специалности Български език и китайски език и 
Приложна лингвистика (английски език и китайски език): 
Дисциплината Теория на превода да бъде прехвърлена от IV семетър, II курс в 
V семестър, III курс на учебната 2014/2015 година. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява одобрява следната еднкоратна промяна в 
учебните планове на специалности Български език и китайски език и 
Приложна лингвистика (английски език и китайски език): 
Дисциплината Теория на превода да бъде прехвърлена от IV семетър, II курс в 
V семестър, III курс на учебната 2014/2015 година. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализирания учебен план на Магистърска 
програма Актуална русистика за учебната 2014/2015 година. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява таксите на следните магистърски програми във 
Филологическия факултет за учебната 2014/2015 година: 
Магистърска 
програма 

1 семестър 2 семстър 3 семестър Общо 

Актуална 
българистика (р.о.) 

държавна такса 
 (280.00 лв.) 

държавна такса 
(280.00 лв.) 

 560.00 лв. 

Образованието по 
български език и 
литература в 
средното училище за 
специалисти (р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв  900.00 лв 

Учител по български 
език и литература 
(р.о.) 

450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 450.00 лв 1800.00 лв 

Английски език и 
методика за ранно 
чуждоезиково 
обучение 

375.00 лв 375.00 лв 375.00 лв 1125.00 лв 

Английска филология 
– превод и бизнес 
комуникация 

500.00 лв  500.00 лв  1000.00 лв 

Английска филология 500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 



– лингвистика и 
превод 
Превод за 
европейските 
институции 

500.00 лв 500.00 лв.  1000.00 лв 

Превод и 
интеркултурна 
комуникация 

450.00 лв 450.00 лв  900.00 лв 

Приложна 
лингвистика с 
испански език 

500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 

Учител по чужд език 
(1 чужд и/или 2 чужд 
език) за специалисти 
(р.о.) 

500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 
 

Language and 
Linguistics 

500.00 лв 500.00 лв  1000.00 лв 

Актуална русистика 
(р.о.) 

държавна такса 
(280.00 лв.) 

държавна такса 
(280.00 лв.) 

 560.00 лв. 

Актуална русистика 
(р.о.) 

380.00 лв 380.00 лв  760.00 лв 

Английски език и 
методика 

375.00 лв 375.00 лв 375.00 лв 375.00 лв 1500.00 лв 

Учител по чужд език“ 
(испански език, 
немски език, френски 
език, руски език)за 
неспециалисти 
(р.о.) 

650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 2600.00 лв 

 
36. РЕШЕНИЕ: Във връзка с наблюденията върху състоянието на 
подготовката на кандидат-студентите, явяващи се на изпит по български 
език за различните специалности в Пловдивския университет, както и въз 
основа на общата констатация за понижаване равнището на грамотност на 
зрелостниците в Република България, ФС приема да бъдат въведени часове 
по практически български език (Езикова култура) във всички 
нефилологически специалности в ПУ „П.Хилендарски“, както и за 
филологическите специалности, в които не е включен подобен курс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 07.07.2014 

година  
(Протокол  №  167) 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени допълнително граждански 
договори за учебната 2013/2014 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. чл.-кор. проф. д.ф.н. Иван Добрев Добрев - 25 часа упражнения по 
Старобългарски език, идва от София, с тарифна ставка 7,00 лв. на час 
упражнение.  

2. Петър Стефанов Кривчев - 35 часа упражнения по Старобългарски език с 
тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по български език: 
 

1. Димитър Тотев Манев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, с 
тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 
 

Катедра по английска филология: 
 

1. Вадим Атанасов Банев – 30 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Анелия Георгиева Ставрева – 60 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Екатерина Станимирова Стойчева – 90 часа упражнения по Стара 
българска литература, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение.  

2. Данка Велчева Йорданова – 300 часа упражнения по Стара българска 
литература, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

3. Д-р Албена Йорданова Плахова – 50 часа упражнения по Увод в 
литературната теория, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Ваня Георгиева Георгиева – 300 часа упражнения по Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война, с тарифна 
ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 
 



1. Мина Георгиева Стойновав – 180 часа упражнения по Писмени 
упражнения, Полска литература и Втори славянски език (полски език), с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Светла Димитрова Джерманович – 60 часа упражнения по Втори 
славянски език (сръбски език), с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Златка Любомирова Неделчева – 30 часа упражнения по Хърватска 
литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

4. Доц. д-р Анжелина Христова Пенчева – 120 часа упражнения по 
Славянски литератури, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
 

Катедра по английска филология: 
 
1. Проф. дфн  Весела Тодорова Кацарова – 200 часа упражнения по Нова 

английска литература, с тарифна ставка 12.00 лв. за час упражнение; 
2. Проф. д-р Людмила Константинова Костова – 200 часа упражнения по 

Английска литература – Просвещение  и Избираема  дисциплина, с тарифна 
ставка  12.00 лв. на час упражнение; 

3. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 400 часа упражнения по Лексикология 
на САЕ  и Фонетика на САЕ, с тарифна ставка 10.00 лв. за час упражнение; 

4. Вивиан Саркис Арабян – 1300  часа упражнения по Практически английски 
език – лексика и граматика,  с  тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

5. Вадим  Атанасов Банев – 1100  часа упражнения по Практически английски 
език – превод, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение; 

6. Елизабет Огнянова Кумчева – 1200 часа упражнения  по Практически 
английски език – превод, лексика и писмени упражнения,  с тарифна ставка 4.50 
лв на час упражнение; 

7. Елисавета Кумчева Тодорова – 1200 часа упражнения по Практически 
английски –  лексика, превод и писмени упражнения,  с тарифна ставка 4.50 лв 
на час упражнение; 

8. Магдалена Деянова Гогалчева – 1000 часа упражнения по Практически 
английски – лексика и граматика,  с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

9. Илиан Пенков Друмев – 700 часа упражнения  по Практически английски 
език  - писмени упражнения, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;  

10. Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 1000 часа упражнения по 
Практически английски език – превод и  практикум, с тарифна ставка по  4.50 
лв на час упражнение; 

11. Ралица Петрова Комбова – 1200 часа упражнения  по Практически английски 
език – граматика и лексика, с тарифна ставка по  4.50 лв на час упражнение; 

12. Цветелин Руменов Цветков – 1300 часа упражнения по Практически 
английски език – превод, граматика, лексика  и писмени упражнения,  с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение;.  

13. Ралица  Петрова Кунчева – 1000 часа упражнения  по Практически английски 
език – превод, лексика, Избираема дисциплина и Английски за химици, с тарифна 
ставка по 4.50 лв на час упражнение; 

14. Цветанка Димитрова Ланджева – 1000 часа упражнения по Практически 
английски език  - писмени упражнения и Английски за биолози, с тарифна ставка  
по 4.50 лв на час упражнение; 

15. Румяна Боянова Пенева – 1000 часа  упражнения по Практически английски 
език – превод, писмени упражнения и Американска литература, с тарифна 



ставка 4.50 лв на час на час упражнение и 250 часа упражнения по Аглийски 
език за преподаватели  към ФФ, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

16. Полина  Николаева Петкова – 900 часа упражнения по Практически 
английски език – писмени упражнения и Академично писане,  с тарифна ставка 
4.50 лв на час упражнение; 

17. Анелия Георгиева Ставрева – 900 часа упражнения  по Практически 
английски език –  лексика и граматика,  с тарифна ставка по 4.50 лв на час 
упражнение;  

18. Симеон Аврамов Тодоров – 700 часа упражнения  по Практически английски 
език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;  

19. Десислава Йорданова  Цолевска – 800 часа упражнения по Практически 
английски език – превод,  с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;  

20. Цвета Христова Врабчева – 400 часа  упражнения по Практически английски 
– писмени  упражнения и Бизнес комуникация, с тарифна ставка по 4.50 лв на 
час упражнение; 

21. Иван  Йорданов Петров  -  200 часа упражнения по Практикум по IT, с 
тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение; 

22. Д-р Алистър Хейз – 800 часа в упражнения  по Избираема и  Факултативна 
дисциплини и Практически английски език,  с тарифна ставка по 8.00 лв. на час 
упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Гл. ас. д-р Стефка Василева Кожухарова – 300 часа упражнения по 
Избираема дисциплина 4 „Писане и редактиране на текст на испански език“ 
и Практически испански език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

2. Магдалена Кирилова Стефанова – 500 часа упражнения по Практически 
италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

3. Боряна Тенчева Тенчева – 600 часа упражнения по Странознание на 
Германия и Практически немски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражение 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за редовни 
и задочни магистърски програми в Катедрата по английска филология за 
учебната 2014/2015 г. със следните преподаватели: 
 

1. проф. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; 
2. доц. д-р Свилен Богданов Станчев – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“; 
3. доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ „Св. Климент Охридски“. 

 
Размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата. 
 
4. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по български език 
за заемане на академичната длъжност „професор“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, (Български език – Съвременен български език, Морфология и 
Стилистика), обнародван в Държавен вестник, брой 49 от 13.06.2014 година, 
ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 



Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Руселина Лозанова Ницолова – пенсионер, СУ „Св. Климент 
Охридски”, Катедра „Български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 
специалност Български език; 
 
2.   Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 
катедра „Съвременен български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 
специалност Български език; 
3. Проф. д-р Светла Пенева Коева – ИБЕ при БАН, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, научна специалност Български език; 
 
4.   Доц. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова – СУ „Св. Климент 
Охридски”, Катедра „Български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 
специалност Български език; 
 
5. Доц. д-р Мариана Георгиева Лазарова – БСУ, Център по хуманитарни науки,  
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, научна специалност Български език. 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова - ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 
Български език;  
 
2. Проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев – ПУ „Паисий Хилендарски”,  
Катедра по български език, област на висше образование  2.Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 
Български език. 
 
  
Резервни членове:  
  
1. Доц. д-р Галина Михайлова Петрова – Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров” – Бургас, Катедра „Български език и литература”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, научна специалност Славянски езици  – външен; 
 
2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова –  ПУ „Паисий Хилендарски”,  
Катедра по български език, област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 
Български език – вътрешен. 
 



5. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Милена Пенчева Нецова с 
дисертационен труд на тема „Система на английските фамилни имена в 
съпоставка с българските“ и научен ръководител проф. д-р Иван Чобанов по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология, докторска програма Общо и сравнително 
езикознание, по решение на катедрения съвет, протокол №42/30.06.2014 
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет 
 
1. Проф. д-р Борис Димитров Парашкевов – пенсионер, СУ „Св. Климент 
Охридски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Германски езици); 
2. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – пенсионер, СУ „Св. Климент 
Охридски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Германски езици); 
3. Проф. д.ф.н. Живка Стефанова Колева-Златева – ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание). 
 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 

1. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, (Общо и 
сравнително езикознание); 
2. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, (Общо и 
сравнително езикознание). 

 

Резервни членове 
 

1. Доц. д-р Александра Божидарова Багашева – СУ „Св. Климент 
Охридски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание – Английски език); 
2. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски”, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици). 
 
Откритото заключително заседание да са проведе на 14 ноември 2014 
година от 14:00 часа в конферентна зала КОМПАС (Ректорат). 
 
6. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Елисавета Ненчева Ненчева с 
дисертационен труд на тема „Панегирикът на дяк Андрей от 1425 г. в 
репертоара на южнославянските (български и сръбски) кодекси” и научен 
ръководител доц. д-р Мария Шнитер по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска 



програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Южнославянски литератури), по решение на катедрения съвет, 
протокол №77/23.06.2014 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет 
 
1. Проф. д.ф.н Анисава Любенова Милтенова– Институт по литература, БАН,  
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Българска литература. 
2. Доц. д-р Ана Стойкова Стойкова– Институт по литература, БАН,  област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Теория и история на литературата.  
3. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – Институт по литература, БАН,  област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Българска литература (Стара българска 
литература). 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 

 
1. Проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов – ПУ „Паисий Хилендарски”, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1 Филология; научна специалност  Славянски литератури (Южнославянски 
литератури). 
2. Доц. д-р Мария Антонова Шнитер – ПУ”Паисий Хилендарски”,  област на 
висше образование   2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Българска литература (Стара българска 
литература). 

 
Резервни членове 

 
1. Доц. д-р Маргарет Драганова Димитрова – СУ „Св. Климент Охридски”, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Български език (История 
на българския език), – външен. 
2. Доц. д-р Димо Дончев Чешмеджиев – ПУ „П. Хилендарски”,  област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално 
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата; научна 
специалност Теория и история на културата ( История на българската 

култура) – вътрешен. 
 
Откритото заключително заседание да са проведе на 18 ноември 2014 г. от 
12.00 часа в заседателната зала, Ректорат. 
 
7. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Нина Кръстева Чочева с 
дисертационен труд на тема “Акустичен анализ на вариативността на 
гласните във френския и в българския език. Модели за чуждоезиковото 
обучение” и научен ръководител доц. д-р Руси Николов по област на висше 



образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен френски език 
- фонетика), по решение на катедрения съвет, протокол №48/25.06.2014 
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 

 
Външни членове за Пловдивския университет 
 
1. проф. д.ф.н. Паисий Димитров Христов – ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”; 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност  Френски език. 
2. Проф. Жан-Ив Домерг – Университет Париж 8, Франция; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност  Френски език. 
3. доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – ЮЗУ „Неофит Рилски“ област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност  Френски език. 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 

 
1. проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев – ПУ “Паисий Хилендарски” област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност  Испански език. 
2. доц. д-р Руси Николов Николов – ПУ “Паисий Хилендарски” област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност  Френски език 
 
Резервни членове 

 
1. доц. д-р Владимир Любенов Жобов – СУ “Св. Климент Охридски” област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност  Български език – външен. 
2. доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова – ПУ “Паисий Хилендарски”; 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност  Френски език – вътрешен. 
 
Откритото заключително заседание да са проведе на 04 ноември 2014 г. от 
13:00 часа в заседателната зала, Ректорат. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за отпечатването на 
автореферата на Нина Кръстева Чочева, редовен докторант към Катедрата 
по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен фремнски език – фонетика),с тема на 
дисертационния труд „Акустичен анализ на вариативността на гласните във 
френския и в българския език. Модели за чуждоезиковото обучение“  и 
научен ръководител доц. д-р Руси Николов.  
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за отпечатването на 
автореферата на Милена Пенчева Нецова, редовен докторант към Катедрата 



по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на 
дисератционни труд „Система на английските фамилни имена в съпоставка с 
българските“  и научен ръководител проф. д-р Иван Чобанов.  
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде зачислена в докторантура на 
самостоятелна подготовка гл. ас. Катерина Иванова Томова към Катедрата 
по славянска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.3 Филология, докторска програма 
Славянски езици, с тема на дисертационния труд „Междуметията в системата 
на българския и чешкия език“. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на гл. ас. Катерина Иванова Томова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по славянска филология по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.3 Филология, докторска програма Славянски езици, с тема на 
дисертационния труд „Междуметията в системата на българския и чешкия 
език“. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на ас. Иван Атанасов Чолаков, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедрата по българска литература и теория на 
литературата по област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., докторска 
програма Методика на обучението по български език и литература, с тема на 
дисертационния труд „Зараждане и развитие на методиката на обуччение по 
български език /от Освобождението до началото на XX век/“. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС избира доц. д-р Алдина Кинтана за научен косултант на 
Джесика Сиаботару Де Манев, редовен докторант към Катедрата по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език), с тема на 
дисертационния „Еврейско-испански народни умотворения и техните 
съответствия в българската традиция“  и научен ръководител проф. д.ф.н. 
Иван Кънчев.  
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС избира д-р Раул Сантиаго Кампион за научен косултант на 
Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант към Катедрата по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен исспански език – Лексикология на 
съвременния испански език), с тема на дисертационния „Дидактически 
модел „The flipped classroom“ (преобърната класна стая) и прилагането му в 
часовете по лексикология на испанкия език“  и научен ръководител проф. 
д.ф.н. Иван Кънчев.  
 



15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат публикувани двете дисертации на проф. д-
р Пеньо Стойнов Пенев. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС изразява следното становище: 

1. Подкрепя приемането на новия устройствен правилник до края на 
настоящата календарна година. 

2. Отправя следните препоръки: 
a. Да бъде преработена и изяснена частта за административното 

управление и секторните комисии. 
b. Да бъдат отразени основни положения за управление на научните 

исзледвания и създаването на научно-изследователски звена 
(институти, центрове). 

ФС приема да бъдат предоставени на комисията за изготвяне на правилника 
становищата от обсъжданията в катедрите на Филологическия факултет и 
всички предложения, внесени от тях. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р Елена 
Славова Гетова за периода от 01.09.2014 г. до 30.06.2015 г. във връзка с 
работата и като лектор в Страсбург, Франция.  
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема програмата на Филологическия факултет да бъде 
включена специализация „Туризъм“ за учебната 2014/2015 година, 4 
семестъра; такса: 180.00 лв. на семестър. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните такси за магистърска програма 
„Превод и интеркултурна комуникация (с два езика)“: 1350 лв. (3 семестъра 
по 450 лв.) 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 13.10.2014 

година  
(Протокол  №  168) 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015 г. със следните преподаватели: 
 
1. Доц. д-р Касим Мехмедов Юнузов – 60 часа упражнения по Практикум по 

превод, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
2.   Снежана Кочева Александрова – 60 часа упражнения по Увод в 

администрирането, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
3. Спас Ангелов Рангелов – 350 часа упражнения по Практически корейски език, 

с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 
 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
 
1. Проф. д-р Амелия Веселинова Личева – 70 часа лекции по Факултативна 

дисциплина „Литературознанието на XX век“ и Избираема дисциплина 
„Политики на днешното: хуманитарна гледна точка“ в МП Актуална 
българистика, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

2. Славка Лазарова Михайлова – 100 часа упражнения по Детска литература, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

3. Галина Иванова Димитрова – 100 часа упражнение по Детска литература, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час уоражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 
1. проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – 380 часа упражнения по 

Странознание на Гърция, Новогръцка литература и Византийска литература и 
текстове, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

2. проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – 100 часа упражнения по 
Старобългарски език, тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.            

3. проф. д.ф.н. Мирена Христова Славова – 300 часа упражнения по Класически 
език и Историческа граматика на гръцкия език, с тарифна ставка 10,00 лв. на 
час упражнение. 

4. проф. д-р Иван Калчев Добрев – 1050 часа упражнения по Практически 
турски език, Съвременен турски език и Странознание на Турция, с тарифна 
ставка 10.00 лв. на час упражнение.  

5. проф. д-р Пеньо Стойнов Пенев – 600 часа упражнения по Старобългарски 
език и История на българския език; ръководство на дипломанти, с тарифна 
ставка 7,00 лв. на час упражнение.            

6. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – 460 часа упражнения по Съвременен 
новогръцки език и ръководство на докторант, с тарифна ставка 10.00 лв. на час 
упражнение.  

7. доц. д.ф.н. Агим Рустем Фона - 400 часа упражнения по Практически албански 
език, Странознание на Албания и Втори балкански език, с тарифна ставка 10.00 
лв. на час упражнение.   



8. доц. д-р Виолета Петрова Герджикова – 250 часа упражнения по 
Старогръцка литература и Класически език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час 
упражнение. 

9. доц. д-р Ивона Велчева Карачорова – 100 часа упражнения по 
Старобългарски език, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.             

10. доц. д-р Ирина Николаева Саръиванова – 150 часа упражнения по Турска 
литература (Първа част), с тарифна ставка  6,00 лв. на час упражнение. 

11. доц. д-р Йоана Кирилова Недялкова-Сиракова – 200 часа упражнения по 
Теория на превода – новогръцки език и Латински език, с тарифна ставка  6,00 лв. 
на час упражнение. 

12. доц. д-р Паша Явузаслан – 120 часа упражнения по Съвременен турски 
език (Лексикология), с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение.   

13. доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 600 часа упражнения по Практически 
турски език и История на Турция, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.   

14. доц. Стефан Андреев Стефанов – 100 часа упражнения по Османотурски 
език, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.          

15. д-р Зелиха Гюнеш – 120 часа упражнения по Турска литература, с 
тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

16. д-р Таня Любенова Маринчешка – 30 часа упражнения по 
Интеркултурна комуникация, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.  

17. докт. Илиана Димитрова Джамбазова – 180 часа упражнения по 
Старогръцки език и Увод в общото езикознание, с тарифна ставка 4,50 лв. на час 
упражнение. 

18. докт. Марияна Асенова Карталова – 180 часа упражнения по 
Практически новогръцки език, тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

19. Васил Богомилов Василев – 300 часа упражнения по Румънски език и 
Странознание на Румъния, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

20. Димитър Атанасов Мирчев – 100 часа упражнения по Класически език, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  

21. Ивелина Сашкова Петкова – 250 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час  упражнение.  

22. Петя Милкова Петрова - 280 часа упражнения по Практически новогръцки 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

23. Петър Стефанов Кривчев – 350 часа упражнения по Старобългарски език 
и История на българския език, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

24. Рамазан Чери – 150 часа упражнения по Хоспетиране по турски език и  
Текуща педагогическа практика по турски език, с тарифна ставка 5,00 лв. на час  
упражнение. 

25. Станимир Василев Петров – 300 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  

26. Таня Георгиева Иванова – 200 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Стефан Пламенов Иванчев – 200 часа упражнения по Съвременен китайски 
език (морфология  и синтаксис), с тарифна ставка 7,50 лева на час 
упражнение. 

2. Неделина Георгиева Георгиева – 200 часа упражнения по Съвременен 
китайски език (лексикология), Методика на обучението по китайски език, 



Практически китайски език и Текуща педагогическа пракитка, с тарифна 
ставка 7,50 лева на час упражнение. 

3. Емма Андреас Шахинян – 150 часа упражнения по Практически китайски 
език и Избираема дисциплина 3, с тарифна ставка 7,50 лева на час 
упражнение. 

4. Иван Любомиров Петров – 300 часа упражнения по Практически китайски 
език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

5. Стефан Русинов Иванов – 200 часа упражнения по Китайска литература, с 
тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

6. Eлица Димитрова Миланова – 300 часа упражнения по Практически 
китайски език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

7. Величка Гоцкова – 200 часа упражнения по Практически китайски език, с 
тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

8. Евелина Хайн – 100 часа упражнения по Историческа лингвистика и 
Избираема дисциплина 1, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

9. Валентина Тодорова Тодорова – 100 часа упражнения по Странознание на 
Китай, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

10. Теодора Маргаритова Пенева – 60 часа упражнения по Избираема 
дисциплина 4, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

 
Катедра по английска филология: 
 
1. гл. ас. Огнян Тодоров  Обретенов – 900 часа упражнения по Практически 

английски, Лексикология и Стилистика, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение; 

2. Мариела Йозефова Рафаилова – 900 часа упражнения по Практически 
английски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

3. Георги  Костадинов Джумайов – 500 часа упражнения по Практически 
английски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

4. Мария Иванова Анастасова  - 900 часа упражнения по Практически 
английски език, Факултативна дисциплина, Писмени упражнения, с  тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

5. Венцислав  Василев Василев – 800 часа упражнения по Практически 
английски език и Писмени упражнения, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Хосе Руис Алварес – 800 часа упражнения по Практически  испански език , с 

тарифна ставка с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.  
2. Венелина Илиева Станева – 300 часа упражнения по Практически италиански 

език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
3. Проф. Жан Ив Домерг  - 80 часа  упражнения  по Практически френски език, с 

тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015 г. със следните преподаватели за Филиала на ПУ „П.Хилендарски“ 
в град Смолян: 
 

1. Гл. ас. д-р Гергана Петкова – 30 часа упражнения по Латински език, с 
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 



2. Наталия Кехайова – 15 часа упражнения по Лексикология, с тарифна 
ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

3. Доц. д-р Соня Спилкова – 15 часа упражнения по Детска литература, с 
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

 
3. РЕШЕНИЕ: Въз основа заповед № Р33-4411/01.10.2014 г. на Ректора на ПУ 
„Паисий Хилендарски“ ФС одобрява следната промяна във вътрешните 
правила за провеждане на конкурси изпити за редовни и задочни 
докторанти: Успешно е положил изпит по специалността кандидат, оценен 
най-малко с „много добър“. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде отчислена без право на защита поради 
изтичане срока на докторантурата и неизпълнение на индивидуалния план 
(неположен докторантски минимум и непредставен годишен отчет), считано 
от 01.07.2014 година, Ина Здравкова Кукунджиева, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия, с 
тема на дисертационния труд „Масите и човекът в творчеството на Иво 
Андрич и Никос Казандзакис” и научен ръководител проф. д.ф.н. Светлозар 
Атанасов Игов.  
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за 
втората година от подготовката на Стойно Стефанов Спасов, редовен 
докторант към Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Общо и сравнително 
езикознание, с тема на дисертационния труд „Система на полските фамилни 
имена в съпоставка с българските” и научен ръководител проф. д-р Иван 
Петров Чобанов. ФС утвърждава план-сметка за третата година на 
докторантурата. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за 
втората година от подготовката на Таня Георгиева Иванова, редовен 
докторант към Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Общо и сравнително 
езикознание (Балканско езикознание), с тема на дисертационния труд 
„Тенденции към аналитизъм в съвременния гръцки език” и научен 
ръководител проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска. ФС приема да бъде 
отчислена с право на защита, считано от 01.10.2014 г. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „професор“ по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология, научна специалност 
Съвременен бълграски език за нуждите на Филиал – Смолян със срок 2 (два) 
месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ да бъде назначена Юлиана Александрова Христова на ½ щат 



като преподавател по италиански език към Катедрата по романистика и 
германистика на Филологическия факултет. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ да бъде назначена Жана Василева Станчева на ½ щат като 
асистент по полски език към Катедрата по славянска филология на 
Филологическия факултет. 
 
10. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Евелина Колева Грозданова с 
дисертационен труд на тема: „Формиране на правописните норми у хървати 
и сърби ( в контекста на   книжовните сърбо-хърватски 
взаимоотношения)”, научен ръководител доц. д-р Славка Величкова по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология, докторска програма Славянски езици 
(Съвременен хърватски език), по решение на катедрения съвет, протокол № 

80/25.09.2014, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Доц. д-р Ничка Георгиева Бечева – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. 
Филология; Научна специалност  Български език. 

2. Доц. д-р Димка Василева Савова – СУ „Св. Климент Охридски“. Област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. 
Филология; Научна област: Славянски езици.   

3. Доц. д-р Славка Трайкова Величкова – пенсионер от София. Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. 
Филология; Научна област: Славянски езици. 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра 

по бълграски език. Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление 2.1. Филология; Научна специалност Български 
език, Славянски езици, Общо и сравнително езикознание, Сравнително 
езикознание. 

2. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 
български език. Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление 2.1. Филология; Научна специалност Български 
език. 

 
Резервни членове:  
  
1. Проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Гугуланова – Област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Научна 
специалност: славянски езици - съвременни славянски езици и сравнителна 
граматика на славянските езици – вътрешен член. 

2. Доц. д-р Ценка Николова Иванова – Област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Научна 
специалност: Славянски езици (Сравнително славянско езикознание – външен 
член. 



 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 16.02.2014 г., 
от 14,00 часа в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” (Ректорат). 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява такса за платено обучение в магистърска 
програма Актуална българистика в размер на 450.00 лв. на семестър (900.00 
лв. за два семестъра). 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за ръководител на магистърска програма „Учител 
по български език и литература (за неспециалисти)“ гл. ас. д-р Фани 
Евгениева Бойкова. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна (с оглед оптимизиране н 
аучебния процес) в учебния план на специалност Приложна лингвистика с 
руски език като втори чужд език: 
Дисциплината Съвременен руски език (Фонетика) с хорариум 30 часа (15 
часа лекции, 15 часа упражнения) да бъде преместен от III във II семестър. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р 
Даринка Дончева Дончева за периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2015 г. във 
връзка с работата и като лектор в Белградския университет, Белград, 
Сърбия. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р 
Таня Янкова Маджарова за периода от 15.09.2014 г. до 31.08.2015 г. във 
връзка с работата и като лектор в Карловия университет, Прага, Чехия. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. 
Антоанета Стефанова Джельова за периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2015 г. 
във връзка с работата и като лектор в Университета „Богдан Хмелницки“, 
Мелитопол, Украйна. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р 
Светла Кирилова Черпокова за периода от 01.09.2014 г. до 31.08.2015 г. във 
връзка с работата и като лектор в Фрайбург, Германия. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява новия учебен план на Специализацията по 
журналистика и семестриалната такса от 180.00 лв. 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 01.12.2014 

година  
(Протокол  №  169) 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. д-р Антон Христов Баев – 50 часа упражнения по Факултативна 
дисциплина (литературоведска), с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение. 

2. Проф. д.п.н. Адриана Емилова Симеонова-Дамянова – 50 часа 
упражнения по Факултативна дисциплина (литературоведска), с тарифна 
ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

3. Проф. д-р Амелия Веселинова Личева – 80 часа упражнения по 
Избираема дисциплина, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

4. Кичка Иванова Кусева-Персенска – 180 часа упражнения по Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война, с тарифна 
ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. д-р Таня Любенова Маринчешка - 90 часа упражнения по 
Интеркултурна комуникация, тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.  

2. Таня Георгиева Иванова - 200 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

3. Димитър Богданов Семков - 20 часа упражнения по факултативната 
дисциплина Медии и журналистика, тарифна ставка 4,00 лв. на час 
упражнение. 

 
Катедра по български език: 
 

1. Ивайло Иванов Иванов – 30 часа упражнения по Бизнес умения, с тарифна 
ставка 4.50 лв на час упражнение. 

2. Станка Иванова Тренчева – 30 часа упражнения по Бизнес умения, с 
тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

3. Веселин Генчев Атанасов – 30 часа упражнения по Бизнес умения, с 
тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 
 

1. Д-р Петя Сашева Клинкова – 15 часа лекции по Избираема дисциплина 
"Славянски фолклор", с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 



 
1. Дзоу Лингшънг – 100 часа упражнения по Практически курс по китайски 

език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 
2. Неделина Георгиева Георгиева – 100 часа упражнения по Практически 

курс по китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 
 
Катедра по романистиока и германистика: 
 

1. Лидия Дочкова Шамова – 600 часа упражнения по Практически испански 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015 г. със следните преподаватели за Филиал „Любен Каравелов“ на 
ПУ „П.Хилендарски“ в град Кърджали: 
 

1. Доц. д-р К.Куцаров – 30 часа лекции по дисциплината Съвременен 
български език с практикум по езикова култура със специалности НУПЧЕ и 
ПУПЧЕ I курс в слят поток. 

2. Гл. ас. д-р А.Аспарухов – 15 часа лекции по дисциплината Английска 
литература от периода на Викторианството със специалност БЕАЕ. 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 
да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Владимир Атанасов Янев 
за срок от една година, считано от 26.01.2015 г. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебния план на магистърска 
програма „Актуална русистика“: 

 Еднократно за учебната 2014/2015 година теоретичният курс 
„Прагматика и граматика“ (с преподавател проф. д.ф.н. Стефана 
Димитрова) да бъде преместен от първи във втори семестър. 

 Еднократно за учебната 2014/2015 година лекционният курс по 
„Лингвокултурология“  (ИД 2) (с преподавател доц. д-р Надя Чернева) 
да бъде преместен от втори в първи семестър. 

 
5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в таксите за обучение към 
Центъра за езици и интеркултурна комуникация към Филологическият 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“: 

 За студенти, преподаватели и служители: 30 часа модул – 90.00 лв.; 
изпит и сертификат – 18.00 лв. 

 За външни лица: 30 часа модул, изпит и сертификат – 120.00 лв. 
 За явяване на изпит за доказване на ниво на владеене на език: 81.00 лв. 

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2015/2016 година: 

Катедра № по ред Шифър Област на висше образование, 

професионално направление, 

докторска програма 

Образователна и научна  

степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 

 ІІ 2. Хуманитарни науки   

  2.1. Филология    



БЛТЛ 
Проф. д.ф.н. Любка 

Липчева-Пранджева 

 

1  Българска литература /Българска 

литература след Първата 

световна война/ 

 

1 

 

 

ИЛСЛ 
Доц. д-р Мила Кръстева 

2  Българска литература 

/Възрожденска литература/ 

1  

ИЛСЛ 
Доц. д-р Иван Русков 

Доц. д-р Живко Иванов 

3  Българска литература /Българска 

литература от Освобождението 

до края на Първата световна 

война/ 

 

2 

 

 

ИЛСЛ 
Доц. д-р Татяна Ичевска 

4  Българска литература /Българска 

литература след Първата 

световна война/ 

1  

ИЛСЛ 
Доц. д-р Светла 

Черпокова-Захариева 

5  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия 

и Австралия /Сравнително 

литературознание/ 

1 

 

 

 

ОЕИБЕ 
Проф. д-р Иван Чобанов 

6  Общо и сравнително езикознаие 

/Социолингвистика/ 

 1 

Български език 
Проф. дфн Диана 

Иванова 

7  Български език /История на 

новобългарския книжовен език/ 

1  

Български език 
Доц. д-р Константин 

Куцаров 

8  Български език /Морфология/ 1  

Български език 
Доц. д-р Петя Бъркалова 

9  Български език /Синтаксис/ 1  

Български език 
Доц. д-р Ваня Зидарова 

11  Български език /Лексикология/ 1  

Славянска 

филология  
Доц. д-р Жоржета 

Чолакова 

12  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия 

и Австралия /Съпоставително 

славянско литературознание/ 

1 

 

 

 

Руска филология 
Доц. д-р Петя Бъркалова 

13  Славянски езици /Синтаксис на 

съвременния руски език/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Юлиана 

Чакърова 

14  Славянски езици /Морфология 

на съвременния руски език/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Елена Томова 

15  Руска литература и литература 

на народите на СССР /Фолклор 

и стара руска литература/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Николай Нейчев 

16  Руска литература и литература 

на народите на СССР /Руска 

литература на XIX век/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Тодор Георгиев 

17  Руска литература и литература 

на народите на СССР /Руска 

литература на XX век/ 

1  

Романистика и 

германистика 
Доц. д-р Малинка 

Дичева-Николова 

18  Романски езици /Съвременен 

френски език/ 

 

1  

Романистика и 19  Литература на народите на 1  



германистика 
Доц. д-р Мая Тименова-

Коен 

Европа, Америка, Африка, Азия 

и Австралия /Френска 

литература – Ренесанс или 

просвещение/ 

Романистика и 

германистика 
Проф. дфн Иван Кънчев 

20  Ромаснки езици /Съвременен 

испански език – Лексикология 

на съвременния испански език/ 

1  

Романистика и 

германистика 
Проф. дфн Иван Кънчев 

21  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия 

и Австралия 

/Латиноамериканска литература/ 

1  

                                                                                                                  ОБЩО: 22  

 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема конкурс за редовен доцент по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, научна специалност Български език (Диалектология и 
Фонетика) със срок от 2 (два) месеца от обнародването в Държавен вестник. 
 
8. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс за нуждите на филиал Смолян за 
заемане на академичната длъжност „професор“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Съвременен български език), обнародван в Държавен вестник, 
брой 93 от 11.11.2014 година, ФС утвърждава следния състав на научното 
жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова - пенсионер, ИБЕ „Проф. Л. 
Андрейчин”, БАН, Секция за българска лексикология и лексикография, 
областна висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език); 
2. Проф. д-р Кина Атанасова  Вачкова – ШУ „Епископ Константин 
Преславски”, катедра Български език,  област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език); 

 
 

3.   Проф. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова – СУ „Св. Климент 
Охридски”, Катедра „Български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език); 
4. Доц. д-р Димитър Димитров Попов - ШУ „Епископ Константин 
Преславски”, катедра Български език,  област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език); 
5. Доц. д-р Мариана Георгиева Лазарова – БСУ, Център по хуманитарни науки,  
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език). 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 



 
1. Доц. д.ф.н. Вера Тервел Маровска - ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра 
по български език, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език);  
2. Проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев – ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език, област на висше образование  2.Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език). 
  
Резервни членове:  
  
1. Доц. д-р Красимира Славчева Алексова – СУ „Св. Климент Охридски”, 
Катедра „Български език”, област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език) - 
външен; 
2. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова - ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 
български език, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език) - вътрешен. 
 
9. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Ана Иванова Маринова с 
дисертационен труд на тема „Анималистичната проза в теоретичната 
парадигма на "автор и герой в естетическата дейност” и научен ръководител 
доц. д-р Атанас Вангелов Бучков по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска 
програма Теория и история на литературата /Теория на литературата/, по 
решение на катедрения съвет, протокол №101/27.10.2014 година, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 
 
1. доц. дфн Радосвет Стефанов Коларов – Институт за литература – БАН; 
област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление: 2.1. Филология /Теория на литературата/; 
2. проф. д-р Яни Михайлов Милчаков – УНИБИТ, ШУ "Еп. Константин 
Преславски"; област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление: 2.1. Филология /Теория на литературата/; 
3. проф. дфн Валери Стоилов Стефанов – СУ „Климент Охридски"; област 
на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 
2. 1. Филология, научна специалност - Най-нова българска литература; 
 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 

1. проф. дфн Огнян Стефанов Сапарев – област на висше образование: 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология /Теория 
на литературата/;  
2. доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – област на висше образование: 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология /Теория 
на литературата/. 
 
Резервни членове 



 
1. доц. д-р Тодор Кирилов Георгиев – Бургаски свободен университет; 
област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление: 2.1  Филология /Теория на литературата/. 
2. проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов – ПУ „Паисий Хилендарски”, 
област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление: 2. 1. Филология,  /Теория на литературата/. 
 
Откритото заключително заседание да са проведе на 2 март 2015 година от 
12:00 часа в конферентна зала КОМПАС (Ректорат). 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за периода 24.06.2014 година – 24.11.2014 
година и утвърждава положителна оценка за извършената работа във 
връзка със завършването на дисертационния труд на ас. Харун Харун Бекир, 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание 
(Социолингвистика) с тема на дисертационния труд „Турският език и 
култура в България в светлината на българското законодателство – 
традиции и съвременно състояние“, научни ръководители проф. д-р Иван 
Петров Чобанов и доц. д-р Аник Бохос Минасян-Добрева. ФС приема 
докторантът да бъде отчислен с право на защита, считано от 01.12.2014 
година. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 120.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Ана Иванова Маринова, редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата, във връзка със защитата на 
дисертационен труд на тема „Анималистичната проза в теоретичната 
парадигма на „Автор и герой в естетическата дейност“. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС да бъде променена темата на дисертационния   труд на 
Галина Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедрата по история 
на литературата и сравнителното литературознание по област на висше 
образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 
Филология; докторска програма: Теория и история на литературата /детска 
литература/, с научен ръководител проф. д-р Светлана Стойчева Андерсон, 
от "Модели на спомена в българската литература за деца"   в: "Модели на 
спомена за детството в българската проза за деца и юноши".  
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промененият индивидуален план (включени 
кредити) на Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант към Катедрата 
по романистика и германистика, по област на висше образование:  2. 
Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 Филология; докторска 
програма: Романски езици  (Съвременен испански език – Лексикология на 
съвременния испански език) с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев 
Кънчев. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промененият индивидуален план (включени 
кредити) на Гергана Ангелова Петкова-Заралиева, редовен докторант към 



Катедрата по романистика и германистика, по област на висше образование:  
2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 Филология; 
докторска програма: Романски езици  (Съвременен испански език – 
Лексикология на съвременния испански език) с научен ръководител проф. 
д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема гл. ас. Младен Цветанов Влашки да бъде зачислен 
като докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по история на 
литературата и сравнително литературознание, по: област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/; с 
тема на дисертационния труд "Литературни и театрални проекции на 
драматургията на „Млада Виена“ в България до 1944 година". ФС 
утвърждава индивидуалният му план за работа. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Академичния съвет да бъде 
присъдено почетното звание „доктор хонорис кауза“ на ПУ“Паисий 
Хилендарски“ на проф. д.ф.н. Борис Юстинович Норман, Баларуски държавен 
университет, Минск Беларус. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за КСК 2014 и плана за КСК 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 22.12.2014 

година  
(Протокол  №  170) 

 
 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в катедра История на литературата и 
сравнително литературознание на факултет Филологически на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр.93 от 
11.11.2014г. по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2. 1. Филология, Български фолклор и 
Българска възрожденска литература, ФС утвърждава следния състав на 
научно жури: 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева – Катедра „История на 
литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност Българска литература. 
2. Доц. д-р Живко Желев Иванов - Катедра „История на литературата и 
сравнително литературознание”; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. Филология; 
научна специалност Българска литература. 
3. Доц. д-р Мария Антонова Шнитер - Катедра „Етнология”, Философско-
исторически факултет; област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки;  професионално направление 2. 1. Филология; научна специалност 
Българска литература. 

 
Външни членове за Пловдивския университет 
 

1. Проф. д-р Амелия Веселинова Личева – Софийски университет „Св. 
Климент Охриднски“; област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  
професионално направление 2. 1. Филология; научна специалност Теория 
на литературата.  
2. Доц. д-р Доротея Димитрова Добрева – пенсионер, София; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 
1. Филология; научна специалност Български фолклор.  

 
Резервни членове: 
 

1.  Доц. д-р Катя Михайлова Михайлова - Институт за етнология и 
фолклористика с Етнографски музей - БАН, София; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология ; научна специалност Български фолклор - външен 

http://iefem.blogspot.com/
http://iefem.blogspot.com/


2. Доц. д-р Елена Славова Гетова - Катедра „История на литературата и    
сравнително литературознание”; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. Филология; 
научна специалност Българска литература- вътрешен. 

 
ФС приема конкурсният изпит да се проведе проведе на  26. 01. 2015 г. от 9.00 
в 250 каб.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 26.01.2015 

година  
(Протокол  №  171) 

 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015 г. със следните преподаватели: 
 

1. Проф. д-р Пеньо Стойнов Пенев – 20 часа упражнения за ръководство на 
защитена дипломна работа, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Докт. Мария Димитрова Панова – 30 часа упражнения по Българска 
литература след Първата световна война, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 

2. Докт. Ваня Георгиева Георгиева – 150 часа упражнения по Българска 
литература от Освобождението до края на Първата световна война, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по български език: 
 

1. Спас Ангелов Рангелов – 300 часа упражнения по Практически корейски 
език, Фонетика на корейския език и Факултативна дисциплина, с тарифна 
ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 120 часа упражнения по 
Актуални въпроси на съвременното руско езикознание в контекста на 
световното, Лингвистика на текста и Прагматика и граматика, с тарифна 
ставка 7,00 лева на час упражнение. 

2. Полина Андреева Димитрова – 150 часа упражнения по Практически курс 
по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

3. Боряна Тенчева Тенчева - 100 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

4. Маргарита Константинова Куцарова – 200 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час 
упражнение. 

5. Олга Васкова Моллова – 150 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение. 

6. докторант Мина Георгиева Стойнова – 100 часа упражнения по Руска 
литература на 19 век, с тарифна ставка 4,00 лева на час упражнение. 

7. Стефан Пламенов Иванчев – 200 часа упражнения по Съвременен 
китайски език (морфология  и синтаксис) и Практически курс по китайски 
език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 



8. Стефан Русинов Иванов – 150 часа лекции по Китайска литература, с 
тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

9. Иван Любомиров Петров – 300 часа упражнения по Практически курс по 
китайски език и Странознание на Китай, с тарифна ставка 7,50 лева на час 
упражнение. 

10. Неделина Георгиева Георгиева – 400 часа упражнения по Практически 
китайски език, Хоспетиране, Преддипломна педагогическа практика и 
Историческа лингвистика на китайския език, с тарифна ставка 7,50 лева на 
час упражнение. 

11. Теодора Маргаритова Пенева – 60 часа упражнения по Делово общуване 
на китайски език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

12. Елица Димитрова Миланова – 150 часа упражнения по Практически 
китайски език,  Факултативна дисциплина 3 и Факултативна дисциплина 4, 
с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

13. Величка Гоцкова – 200 часа упражнения по Практически курс по китайски 
език, с тарифна ставка 7,50 лева на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Славея Чавдарова Горанова – 600 часа упражнения по Практически 
испански език, с атрифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 

2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015 г. със следните преподаватели в магистърски програми Превод за 
европейските институции и Превод за европейските институции/Превод и 
интеркултурна комуникация: 
 

1. Владимир Молле – 30 часа упражнения по Терминологични аспекти при 
превода на документи на ЕС и Стилистични аспекти при превода на 
документи на ЕС и 20 часа за ръководство на дипломант, с тарифна ставка 
10.00 лв. на час упражнение. 

2. Таня Любенова Маринчешка – 30 часа упражнения по Европейска 
културна история, с тарифна ставка 12.00 лв. на час упражнние. 

3. Жана Асенова Кръстева – 54 часа упражнения по Практически френски 
език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

4. Леа Соломон Давчева – 15 часа упражнения по Междукултурни 
взаимодействия – въпроси и решения, с тарифна ставка 15.00 лв. на час 
упражнение. 

 

3. РЕШЕНИЕ: ФС избира Димитър Паунов Георгиев за редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език (Синтаксис) с научен ръководител доц. д-р Петя Николова 
Бъркалова. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС избира Радостина Колева Колева за редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 



Български език (Морфология) с научен ръководител доц. д.ф.н. Вера Тервел 
Маровска. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС избира Елица Георгиева Маринова за редовен докторант 
към Катедра по славянска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Съпоставително славянско литературознание) с научен 
ръководител доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова и тема на 
дисертационния труд „Поетика на града в експресионистичната проза на 
славянските литератури. Опит за диференциален компаративизъм”. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС избира Женя Маринова Гундашева за редовен докторант 
към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Романски езици (Съвременен френски език 
– Синтаксис) с научен ръководител доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-
Николова. 
 

7. РЕШЕНИЕ: ФС избира (19 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д.ф.н. Вера 
Тервел Маровска за „професор“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – Съвременен български език, Морфология и 
Стилистика)  към Катедра по български език на Филологическия факултет. 
 

8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява специалността Славянска филология да се 
преименува на Славистика и приема нова квалификационна характеристика 
и анотация. 
 

9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Български език и китайски език за учебната 2014-2015 година: 

 Дисциплината Страноснание на Китай да бъде прехвърлена от 
първия във втория семестър. 

 

10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалности Български език и история и Балканистика за учебната 2014-
2015 година: 

 Дисциплината История на балканските народи да бъде 
прехвърлена от първия във втория семестър. 

 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий 
Хилендарски“ да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Атанас 
Вангелов Бучков за срок от една година, считано от 22.02.2015 г. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий 
Хилендарски“ да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Иван 
Петров Чобанов за срок от една година, считано от 26.03.2015 г. 
 



13. РЕШЕНИЕ: ФС приема с отлична оценка финалния отчет на гл. ас. Младен 
Цветанов Влашки, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по 
история на литературата и сравнителното литературознание, по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително литературознание) с тема 
на дисертационния труд „Литературни и театрални проекции на 
драматургията на „Млада Виена“ в България до 1944 година“. ФС приема да 
бъде отчислен с право на защита, считано от 26.01.2015 г. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката на гл. ас. Мария Петрова Мицкова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по български език, по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Български език (История на 
новобългарския книжовен език)  с тема на дисертационния труд 
„Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите 
от 20-те – 70-те години на XIX век“. ФС приема да бъде отчислена с право на 
защита, считано от 16.01.2015 г. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Кичка  Иванова Кусева-Персенска, редовен 
докторант към Катедрата по българска литература и теория на 
литературата, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност Българска 
литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата 
световна война)  с тема на дисертационния труд „Евгения Марс и Ана Карима 
– жените писателки между литературния бит и литературната 
история“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Инна Пелева.  
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава актуализирания индивидуален план на Светла 
Димитрова Джерманович, редовен докторант към Катедра по славянска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност Славянски 
езици (Сравнителна граматика на славянските езици) с научен ръководител 
проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров, както следва: 

 Руски език – още 120 часа (15 кредита), т.е. общо 240 часа (30 
кредита) – обучението да е в рамките на всяка година от 
докторантурата. 

 Английски език  (докторантски минимум) – да се държи в рамките 
на докторантурата (т.е. в рамките на трите години); 

 Докторантски минимум по специалността – 23.02.2015 г., 14.00 часа. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава актуализирания индивидуален план на Златка 
Любомирова Неделчева, редовен докторант към Катедра по славянска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 



(Сръбска, хърватска и словенска литература) с научен ръководител проф. 
д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов, както следва: 

 Докторантски минимум по специалността – 19.02.2015 г., 10.00 часа. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава актуализирания индивидуален план на Мария 
Димитрова Панова за редовен докторант към Катедра по българска 
литература и теория на литературата по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Българска литература (Българска литература след Първата 
световна война) с научен ръководител доц. д-р Владимир Атанасов Янев и 
тема на дисертацията: „Поезията на Константин Павлов в модерните 
движения на българската лирика /контексти, оразличавания, проекции/“, 
както следва: 

 Английски език  (докторантски минимум) – да се държи в рамките 
на докторантурата (т.е. в рамките на трите години). 

 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променена темата на дисертационния   труд 
на Екатерина Станимирова Стойчева, редовен докторант към Катедрата по 
българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 
Филология; докторска програма: докторска програма Българска литература 
(Стара българска литература), с научен ръководител доц. д-р Мария Шнитер, 
от "Проблемите на духовното и социалното в проповедите от "Книга 
Григория Цамблак"   в: "Социалното и духовното в проповедите от "Книга 
Григория Цамблака".  
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде възстановена докторантурата на Стойно 
Стефанов Спасов, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска програма 
Общо и срванително езикознание, считано от 01.02.2015 година. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантурата на Илиана 
Димитрова Джамбазова, редовен докторант към Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, 
докторска програма Общо и срванително езикознание, за периода 01.02.2015 
г. – 31.07.2015 г., поради заминаване на докторантката в Република Гърция 
като стипендиант на Фондация „Костас и Елени Уранис“ със седалище град 
Атина. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Харун Харун Бекир, докторант на самостоятелна подготовка 
към Катедрата по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Общо и 
сравнително езикознание (Социолингвистика) с тема на дисертационния 
труд „Турският език и култура в България в светлината на българското 
законодателство – традиции и съвременно състояние“, научни ръководители 
проф. д-р Иван Петров Чобанов и доц. д-р Аник Бохос Минасян-Добрева. 



 
23. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Антоанета Съефанова Джелйова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Български език (История на българския език) с тема на 
дисертационния труд „Типологична характеристика на глаголно-именните 
съчетания с родителен и с дателен падеж в старобългарския книжовен език“. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 84.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Евелина Колева Грозданова, редовен докторант към 
Катедрата по славянска филология по 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Славянски езици 
(Съвременен хърватски език) с тема на дисертационния „Формиране на 
правописните норми у хървати и сърби (в контекста на   книжовните 
сърбо-хърватски взаимоотношения)”, научен ръководител доц. д-р Славка 
Величкова. 
 
25. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от гл. ас. Антоанета Стефанова 
Джельова с дисертационен труд на тема „Типологична характеристика на 
глаголно-именните съчетания с родителен и с дателен падеж в 
старобългарския книжовен език“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, докторска 
програма Български език (История на българския език), по решение на 
катедрения съвет, Протокол №49/14.01.2015 година, ФС утвърждава следния 
състав на научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет 
 
1. Проф. д.ф.н. Иван Добрев Добрев –  пенсионер, г. София, област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език –  Историческа лингвистика); 

2. Проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска – Костова – ИБЕ при БАН, г. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език – 
Историческа лингвистика); 

3. Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова – Шуманова – ИБЕ при БАН, г. София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език – Историческа 
лингвистика). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 
1. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – Историческа лингвистика); 



2. Доц. д-р Станка Желязкова Козарова – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо 
и сравнително езикознание). 

 
Резервни членове 

 
1. Доц. д-р Георги Атанасов Митринов – ИБЕ при БАН, г. София, област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Български език – Историческа лингвистика); 

2. Доц. д-р Петя Николова Бъркалова – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език). 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 26 май 2015 година от 
14:00 часа в Заседателна зала (Ректорат). 
 
26. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от ас. Харун Харун Бекир с 
дисертационен труд на тема „Турският език и култура в България в 
светлината на българското законодателство – традиции и съвременно 
състояние“ “ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология, докторска програма Общо и 
сравнително езикознание (Социолингвистика), по решение на катедрения 
съвет, Протокол №50/14.01.2015 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет 
 
1. Проф. д-р Иван Калчев Добрев – хоноруван преподавател към катедра 

ОЕИБЕ,  пенсионер, гр. София, област на висше образование: 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология 
(Тюркски езици); 

2. Проф. д-р Татяна Ивановна Чалъкова – преподавател в катедра „Турски 
език и литература”, Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание);  

3. Доц. д-р Христо Иванов Салджиев – хоноруван преподавател към катедра 
ОЕИБЕ, идва от Тракийския университет в град Стара Загора, област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 
1.2. Педагогика (История на образованието и образователни политики). 

 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 
1. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо 
и сравнително езикознание); 



2. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо 
и сравнително езикознание). 

 
Резервни членове 
 
1. Доц. д-р Аник Бохос Минасян-Добрева, Академия на МВР, гр. София, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Тюркски езици); 

2. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – Историческа лингвистика). 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 27 май 2015 година от 
14:00 часа в конферентна зала КОМПАС (Ректорат). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 23.02.2015 

година  
(Протокол  №  172) 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2014/2015 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
 

1. Александър Василев Маринов – 60 часа упражнения по Основи на 
управлението, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

2. Петър Георгиев Касабов – 80 часа упражнения по Правни казуси, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по български език: 
 

1. Милена Стоянова Видралска – 60 часа упражнения по Морфология на 
СБЕ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по славянска филология: 
 

1. Доц. д-р Ничка Георгиева Бечева – 65 часа упражнения по Избираема 
дисциплина „Съвременни процеси в сръбския език (граматика, лексикология, 
синтаксис)“,  с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по английска филология: 
 

1. Д-р Румяна Спартак Чолакова – 100 часа упражнения по История на 
конфуцианството и Избираема дисциплина IV, с тарифна ставка 6.00 лв. на 
час упражнение. 

2. Таня Илиева Стоянова – 900 часа упражнения по Лексикология на САЕ, 
Стилистика на САЕ, Хоспетиране и Практически английски език,  с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Мария Генова Ганчева – 450 часа упражнения по  Практически английски 
език – Лексика, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 

2. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Елица Георгиева Маринова, редовен докторант към Катедра 
по славянска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Съпоставително славянско литературознание) с тема на дисертационния 
труд „Поетика на града в експресионистичната проза на славянските 
литератури. Опит за диференциален компаративизъм” и научен 
ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова. 
 



3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Копулативен 
тип предикативни отношения в българското сложно изречение“ и 
индивидуалния план за трите години от подготовката на Димитър Паунов 
Георгиев за редовен докторант към Катедра по български език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Български език (Синтаксис) с научен 
ръководител доц. д-р Петя Бъркалова. ФС утвърждава план-сметката за 
първата година от подготовката на докторанта. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд „Езикова и 
комуникативно-речева характеристика на родовите признаци в българския 
език“ и индивидуалния план за трите години от подготовката на Радостина 
Колева Колева за редовен докторант към Катедра по български език по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Български език 
(Морфология) с научен ръководител проф. дфн Вера Маровска. ФС 
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на 
докторанта. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава темата на дисертационния труд 
„Контрастиращи изразни средства в преводните единици – типология, 
дигитални ресурси и нови приложения“ и индивидуалния план за трите 
години от подготовката на Женя Маринова Гундашева за редовен докторант 
към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Романски езици (Съвременен френски език 
– Синтаксис)  с научен ръководител доц. д-р Малинка Дичева-Николова. ФС 
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на 
докторанта. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 66.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Мария Петрова Мицкова, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедрата по български език по 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 
език с тема на дисертационния „Възрожденските представи и концепции за 
книжовния език в предговорите от 20-те – 70-те  години на XIX век”, научен 
ръководител проф. дфн Диана Иванова. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 60.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Младен Цветанов Влашки, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Сравнително литературознание) с тема на дисертационния труд 
„Литературни и театрални проекции на драматургията на „Млада Виена“ 
в България до 1944 година“. 
 



8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в наименованието на темата от 
„Партиципиалната система на съвременния гръцки език (в съпоставка с 
българския език)” в „Партиципиалната система на съвременния гръцки 
език – специфика и параметри” на дисертационния труд на ас. Галина 
Ангелова Брусева, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по 
общо езикознание и история на българския език, по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, докторска програма Общо и сравнително езикознание и научен 
ръководител доц. д-р Станка Желязкова Козарова. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка за втората година от подготовката 
на Светла Димитрова Джерманович, редовен докторант към Катедрата по 
славянска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Славянски  езици (Сравнителна граматика на славянските езици) с тема на 
дисертационния труд „Аорист и имперфект в славянските езици“ и научен 
ръководител проф. дфн Иван Куцаров. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план на обучение на Ваня 
Георгиева Георгиева, редовен към Катедрата по българска литература и 
теория на литературата, по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Българска литература от Освобождението до края на Първата световна 
война да бъдат включени допълнително следните спецкурсове с оценка за 
докторанти:  

 „Стратегия на научното изследване“ – доц. д-р Живко Иванов 
 „Библия – еротика – литература“ – доц. д-р Иван Русков 
 „Сравнително литературознание“ – проф. дфн Клео Протохристова 
 „Интерпретативни подходи към литературната творба“ – доц. д-р 

Атанас Бучков, проф. дфн Огнян Сапарев, проф. д-р Запрян Козлуджов, 
гл. ас. д-р Димитър Кръстев 

 Английски език – Вивиан Арабян и Емилия Живкова  
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план на обучение на Полина 
Андреева Димитрова, редовен докторант към Катедрата по руска филология 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски езици 
(Фразеология на съвременния руски език) да бъдат включени допълнително 
следните спецкурсове с оценка за докторанти:  

 „Основи на масовата комуникация“ – доц. д-р Велин Станев 
 „Социология на масовата комункация“ – доц. д-р Велин Станев 
 „Антропология на религиите“ – доц. д-р Мария Шнитер 
 „Междукултрна комуникация и превод  през XXI век“ – доц. д-р Юлиана 

Чакърова 
 „Националното и универсалното във фразеологията“ – проф. д-р 

Стефка Георгиева 
 
 



12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на София Николаева Дачева, редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително 
литературознание), с тема на дисертационния труд „Рецепцията на Томас 
Ман и Херман Хесе в България (съпоставително изследване)“и научен 
ръководител проф. дфн Клео Протохристова. ФС утвърждава план-сметката 
за втората година от подготовката на докторанта. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Мария Димитрова Панова, редовен докторант 
към Катедра по българска литература и теория на литературата по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература след първата 
световна война, с тема на дисертационния труд „Поезията на Константин 
Павлов в модерните движения на българската лирика (контексти, 
оразличавания, проекции)“ и научен ръководител доц. Д-р Владимир Янев. 
ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Ирена Русева Русева, редовен докторант към 
Катедрата по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд 
„Модалното значение възможност и изразяването му в съвременния 
български език“ и научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова. ФС 
утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Здравко Милчев Минчев, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд 
„Имперсоналността в съвременния български език“ и научен ръководител 
доц. д-р Красимира Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за втората 
година от подготовката на докторанта. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Ивелина Димитрова Илиева, редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд 
„Понятиятията мяра и количество – универсални признаци на езиковия 
знак (върху материал от сувременния български език)“и научен 
ръководител проф. дфн Вера Маровска. ФС утвърждава план-сметката за 
втората година от подготовката на докторанта. 



 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Милена Стоянова Видралска, редовен докторант 
към Катедрата по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд 
„Пасивност, залог и причастия в съвременния български език“ и научен 
ръководител доц. д-р Константин Куцаров. ФС утвърждава план-сметката за 
третата година от подготовката на докторанта. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Велика Атанасова Гюлемерова, редовен 
докторант към Катедра по история на литературата и сравнително 
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Българска 
литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата 
световна война), с тема на дисертационния труд „Блудният син в 
българската литература“ и научен ръководител доц. д-р Иван Русков. ФС 
утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2015 г., Ваня Георгиева Георгиева, редовен докторант към 
Катедрата по българска литература и теория на литературата, по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература от Освобождението 
до края на Първата световна война, с тема на дисертационния труд 
„Екатерина Каравелова – Лора Каравелова: културноисторическият сюжет 
„майки – дъщери“ в български контекст“  и научен ръководител проф. дфн 
Инна Иванова Пелева.  
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2015 г., Екатерина Станимирова Стойчева, редовен 
докторант към Катедрата по българска литература и теория на 
литературата, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Българска 
литература (Стара българска литература), с тема на дисертационния труд 
„Духовното и социалното в проповедите от „Книга Григория Цамблака“  и 
научен ръководител доц. д-р Мария Шнитер.  
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2015 г., Илия Цанков Солтиров, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици (Морфология на съвременния руски език), с тема 
на дисертационния „Непарадигматични отношения в руската морфологична 
система“  и научен ръководител проф. д.ф.н. Стефана Димитрова. 



 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2015 г., Полина Андреева Димитрова, редовен докторант 
към Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици (Фразеология на съвременния руски език), с тема 
на дисертационния „Фразеологизми с библейски произход в руски и 
български език“  и научен ръководител проф. д-р Стефка Георгиева. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета за периода 09.06.2014 г- 23.02.2015 г. и 
приема да бъде отчислен с право на защита, считано от 23.02.2015 г., Иван 
Атанасов Чолаков, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата 
по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението 
по български език, с тема на дисертационния „Зараждане и развитие на 
методиката на обучение по български език (от Освобождението до началото 
на XX век)“ . 
 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява наименованията на следните магистърски 
програми: 

 Славистика 
 Методика на чуждоезиковото обучение за специалисти – френски 

език, немски език, испански език, руски език 
 Методика на чуждоезиковото обучение за неспециалисти – френски 

език, немски език, испански език, руски език 
 Приложна лингвистика с испански език (Р.О.) 
 Образованието по български език и литература в средното училище 

(Р.О.) 
 Методика на обучението по български език и литература за 

неспециалисти (Р.О.) 
 Превод за европейските институции 
 Превод и интеркултурна комуникация (с един чужд език) 
 Превод и интеркултурна комуникация (с два чужди езика) 
 Английска филология – лингвистика и превод 
 Английска филология – превод и бизнес комуникация 
 Английски език и методика за ранно чуждоезиково обучение (З.О.) 
 Английски език и методика (З.О.) 
 Английска филология – Language and Linguistics 

 
25. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде променено името на катедрата от 
Славянска филология на Славистика. 
 
 



26. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовият договор на Дарка 
Хербез – лектор по сръбски език, за академичната 2015/2016 година, считано 
от 01.09.2015 г. до 01.09.2016 г. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде актуализиран съставът на редколегията на 
Научните трудове с включване на следните членове: 

1. Гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова 
2. Ас. Ана Иванова Маринова – технически секретар. 

 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от катедрите дати и комисии за 
провеждане на Държавни изпити във Филологическия факултет през 
учебната 2014/2015 година. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява новия учебен план на специалност Славистика. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на магистърска 
програма Превод за европейските институции / превод и интеркултурна 
комуникация, II семестър: 
Задължителната дисциплина „Интеркултурни взаимодействия – въпроси и 
решения“ да бъде заменена със задълцителната дисциплина „Религиозни 
конфликти и религиозна толерантност на Балканите“ – 15 часалекции, 45 
часа извънаудиторна заетост (общо 60 часа), 2 кредита, завършва с изпит. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде финансирано от Филологически факултет 
издаването на Помагало по превод (от български език на испански език и от 
испански език на български език) с автори гл. ас. д-р Веселка Ненкова и гл ас. 
Райна Петрова. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност  Български език и испански език: 
Факултативна дисциплина 4 – Португалски език да се изучава вместо в III 
курс V семестър – в III курс VI семестър. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС избира (21 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Здравко 
Трифонов Дечев за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Български фолклор и  Българска възрожденска 
литература)  към Катедра по история на литературата и сравнителното 
литературознание на Филологическия факултет. 
 
34. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Младен Цветанов Влашки за 
присъждане на образователната и научна степен „доктор” по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/, по 
решение на катедрения съвет, Протокол № 151/02.02.2015 година, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
 



Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. дфн Ана Стоева Димова – пенсионер, гр. Шумен; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология;  (Германски езици) 

2. Доц. дфн Майа Станкова Разбойникова- Фратева – „СУ „Св. Климент 
Охридски“; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; (Немска литература) 

3. Доц. д-р Борис Владимиров Минков – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, гр. 
София,  област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки;професионално направление 2.1. Филология; Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия, и Австралия 
/Сравнително литературознание/ 

  
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова – Катедра „История на 
литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология;  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, 
Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/-. 

2. Проф. дфн    Инна Иванова Пелева - Катедра „Българска литература и 
теория на литературата”; област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки;  професионално направление 2. 1. Филология;  Българска 
литература. 

 
 
 
 
Резервни членове: 

 
1. Проф. дфн  Емилия Крумова Стойчева – пенсионер, СУ „Св. Климент 

Охридски“, София; област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  
професионално направление 2. 1. Филология; Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия, и Австралия 
/Сравнително литературознание/- външен. 

2. Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова - Катедра „История на 
литературата и    сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология;  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, 
Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/- вътрешен 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 21 април 2015 година 
от 15:00 часа в конферентна зала КОМПАС (Ректорат). 
 
35. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от гл. ас. Мария Петрова Мицкова по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология,  докторска програма Български език (История 



на новобългарския книжовен език), по решение на катедрения съвет, 
Протокол № 44/16.02.2015 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Найда Иванова Иванова – Софийски  университет „Св. 
Климент Охридски”, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици);  

2. Проф. д.ф.н. Румяна Иванова Дамянова – Институт по литература към 
Българска академия на науките, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Българска литература); 

3. Проф. д-р Кина Атанасова  Вачкова – Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски”, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова - ПУ „Паисий Хилендарски”, 

Катедра по български език  област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език);  

2. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език). 

 
 
Резервни членове:  
  

1. Доц. д-р  Надка Николова Николова – Шуменски университет „ Епископ 
Константин Преславски”, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език)  – 
външен; 

2. Доц. д-р Петя Николова Бъркалова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език) – вътрешен. 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 11 май 2015 година от 
14:00 часа в Заседателна зала (Ректорат). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 



                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на18.05.2015 

година  
(Протокол  №  173) 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 170.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Иван Атанасов Чолаков, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедрата по българска литература и теория на 
литературата по област на висше образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска 
програма Методика на обучението по български език с тема на 
дисертационния „Зараждане и развитие на методиката на обучение по 
български език (от Освобождението до началото на XX век)“. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 180.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Петър Стефанов Кривчев, редовен докторант към Катедрата 
по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Български език (История на българския 
език) с тема на дисертационния „Лексикално-семантична дублетност в 
преписите на Стишния пролог“, с научен ръководител доц. д-р Христина 
Тончева-Тодорова. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 120.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Десислава Любомирова Димитрова, редовен докторант към 
Катедрата по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Български език (Морфология) с тема на дисертационния 
„Типология на глаголните конструкции с има(м) в съвременния български 
език“, с научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 130.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Илия Цанков Солтиров, редовен докторант към Катедрата по 
руска филология  по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Славянски 
езици (Морфология на съвременния руски език) с тема на дисертационния 
„Непарадигматични отношения в руската морфологична система“, с 
научен ръководител проф. д.ф.н. Стфана Димитрова. 
 
5. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от ас. Иван Атанасов Чолаков  с 
дисертационен труд на тема „Зараждане и развитие на методиката на 
обучение по български език (от Освобождението до началото на XX век)“ по 
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по...; докторска програма 
Методика на обучението по български език, по решение на катедрения съвет, 



Протокол №105/21.04.2015 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. Кирил Василев Димчев – пенсионер, София, област на висше 

образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български 
език); 

2. Проф. д-р Ангел Маринов Петров – СУ „Климент Охридски”, София, 
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението 
по български език); 

3. Доц. д-р Пенка Xpистова Гарушева-Карамалакова - пенсионер, Стара 
Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... ( 
Методика на обучението по български език). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова - ПУ „Паисий Хилендарски”, 

Пловдив, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Български език - история на 
новобългарския книжовен език); 

2. Доц. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова – ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление1.3. Педагогика на обучението по... 
(Методика на обучението по български език); 

 
        Резервни членове: 
 

1. Проф. д.п.н. Георги Петков Иванов - Тракийски университет - Стара 
Загора област на висше образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... 
(Методика на обучението по техника и технологии) - външен.  

2. Доц. д-р Албена Александрова Овчарова - ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и 
дидактика) - вътрешен. 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 29 юни 2015 година от 
12:00 часа в конферентна зала КОМПАС (Ректорат). 
 
6. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Петър Стефанов Кривчев  с 
дисертационен труд на тема „Лексикално-семантична дублетност в 
преписите на Стишния пролог“ по общо езикознание и история на 
българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 



език (История на българския език), по решение на катедрения съвет, 
Протокол №54/01.04.2015 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – ИБЕ при БАН, г.   

София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език – 
Историческа лингвистика); 

2. Проф. д-р Елка Петрова Мирчева – ИБЕ при БАН, г. София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Български език – Историческа лингвистика); 

3. Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова – ИБЕ при БАН, г. София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език – Историческа лингвистика). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 
1. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език); 

2. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – Историческа лингвистика); 

 
Резервни членове 
1. Доц. д-р Георги Атанасов Митринов – ИБЕ при БАН, г. София, област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Български език – Историческа лингвистика); 

2. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание). 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 20 юли 2015 година от 
14:00 часа в Заседателна зала (Ректорат). 
 
7. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Десислава Любомирова 
Димитрова  с дисертационен труд на тема „Типология на глаголните 
конструкции с има(м) в българския книжовен език“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Български език (Съвременен български 
език – морфология), по решение на катедрения съвет, Протокол 
№46/27.04.2015 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
 



1.  Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 
катедра „Съвременен български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език); 

2.  Доц. д-р Красимира Славчева Алексова – СУ „Св. Климент Охридски”, 
Катедра „Български език”, област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

3.  Доц. д-р Мариана Георгиева Лазарова – БСУ, Център по хуманитарни 
науки,  област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки,   
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език, област на висше образование  2. 
Хуманитарни    науки, професионално направление 2.1. Филология ( 
Български език). 

 
Резервни членове:  
 
1.   Проф. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова – СУ „Св. Климент 

Охридски”, Катедра „Български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език) – външен; 

2. Доц. д-р Константин Иванов Куцаров –  ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език) – вътрешен. 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 5 октомври 2015 
година от 14:00 часа в конферентна зала КОМПАС (Ректорат). 
 
 

8. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Илия Цанков Солтиров  с 
дисертационен труд на тема „Непарадигматични отношения в руската 
морфологична система“ по общо езикознание и история на българския език 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Славянски езици 
(Морфология на съвременния руски език), по решение на катедрения съвет, 
Протокол №7/19.03.2015 година, ФС утвърждава следния състав на научното 
жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
 



1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – последна месторабота: 
Институт за български език към БАН; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научни 
специалности: Общо и сравнително езикознание (вкл. съпоставително и 
балканско езикознание; структурна лингвистика, приложна лингвистика, 
социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, 
етнолингвистика), Славянски езици, Български език; 

2. Проф. д.ф.н. Живка Стефанова Колева-Златева - ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий”, Катедра по обща лингвистика и старобългаристика; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология, научна специалност: Общо и сравнително езикознание; 

3. Проф. д-р Неля Стефанова Иванова - Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение, катедра „Славянски 
езици”; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, научни специалности: Общо 
и сравнително езикознание (приложна лингвистика); Славянски езици 
(съвременен руски език). 
 

  Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област 

на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология; Научни специалности: Славянски езици; 
Общо и сравнително езикознание – Когнитивна лингвистика; 

2. Доц. д-р Константин Иванов Куцаров - ПУ „Паисий Хилендарски”;  
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1 Филология; Научна специалност: Съвременен български 
език – морфология. 

 
 Резервни членове: 
 

1. Доц. д-р Надя Петрова Чернева – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 
2.1 Филология; Научна  специалност: Славянски езици (Руски език – 
Лингвокултурология) - вътрешен; 

2. Проф. д-р Гочо Недев Гочев – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”; Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 
2.1 Филология; Научна специалност: Славянски езици (Съвременен руски 
език) - външен.  

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 25 юни 2015 година от 
14:00 часа в Заседателна зала (Ректорат). 
 

9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка за втората година от подготовката 
на Елица Георгиева Маринова, редовен докторант към Катедрата по 
славистика, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Съпоставително славянско литературознание) с тема на дисертационния 



труд „Поетика на града в експресионистичната проза на славянските 
литератури. Опит за диференциален компаративизъм” и научен 
ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
първата година от подготовката на Галина Ангелова Брусева, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност Общо и 
сравнително езикознание с тема на дисертационния „Партиципиалната 
система на съвременния гръцки език – специфика и параметри“  и научен 
ръководител доц. д-р Станка Козарова.  
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Светла Димитрова Джерманович, редовен 
докторант към Катедрата по славистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Славянски  езици (Сравнителна граматика на славянските 
езици) с тема на дисертационния труд „Аорист и имперфект в славянските 
езици“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Куцаров. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Златка Любомирова Неделчева, редовен 
докторант към Катедрата по славистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Сръбска, хърватска и словенска литература) с тема на 
дисертационния труд „Постмодерният роман в сръбската и хърватската 
литература – Светислав Басара, Милорад Павич, Павао Павличич, Горан 
Трибусон“ и научен ръководител проф. д.ф.н Светлозар Игов. ФС утвърждава 
план-сметката за втората година от подготовката на докторанта 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за 
първата година от подготовката на Гергана Ангелова Петкова-Заралиева, 
редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1 Филология; научна специалност програма Романски езици (Съвременен 
испански език) с тема на дисертационния труд „Семантика и стилистика на 
прилагателното име в публицистичния език“  и научен ръководител проф. 
д.ф.н Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната  оценка за първата 
година от подготовката на Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант 
към Катедрата по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност програма Романски езици (Съвременен 
испански език) с тема на дисертационния труд „Дидактически модел „The 
flipped classroom“ (преобърната класна стая) и прилагането му в часовете 



по лексикология на испанкия език“  и научен ръководител проф. д.ф.н Иван 
Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната  оценка за първата 
година от подготовката на Слав Огнянов Петков, редовен докторант към 
Катедрата по романистика и германистика по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност програма Романски езици (Съвременен френски език) с тема на 
дисертационния труд „Лингвистични и социокултурни аспекти на превода 
през XX век и началото на XXI век“    и научен ръководител доц. д-р Борис 
Наймушин. ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката 
на докторанта. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и  утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Якуб Микулецки, редовен докторант към 
Катедрата по славистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Чешка литература) с тема на дисертационния „Егон Бонди, или за 
поетиката на чешкия ъндърграунд“  и научен ръководител доц. д-р 
Жоржета Чолакова. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава положителната оценка за 
втората година от подготовката на Марияна Асенова Карталова, редовен 
докторант към Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Общо и сравнително 
езикознание с тема на дисертационния „Фразеологични единици със зоо- и 
фитокомпонент в българския и новогръцкия език“  и научен ръководител 
доц. д-р Станка Козарова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Енчо Тилев Тилев, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност програма Славянски езици (Морфология на съвременния руски 
език)с тема на дисертационния труд „Категориални и некатегориални 
значения в руската морфология (в съпоставка с български)“ и научен 
ръководител проф. д.ф.н Стефана Димитрова. ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за 
втората година от подготовката на Джесика Сиаботару Де Манев, редовен 
докторант към Катедрата по романистика и германистика по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност програма Романски езици (Съвременен 
испански език) с тема на дисертационния труд „Еврейско-испански народни 



умотворения и техните съответствия в българската традиция“ и научен 
ръководител проф. д.ф.н Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за 
третата година от подготовката на докторанта. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава много добрата оценка за 
втората година от подготовката на Таня Станиславова Найденова, редовен 
докторант към Катедрата по романистика и германистика по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност програма Романски езици (Съвременен 
испански език) с тема на дисертационния труд „Съпоставителен анализ на 
фразеологичните едници в испански и български език“  и научен 
ръководител проф. д.ф.н Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за 
третата година от подготовката на докторанта. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2015 г., Мина Георгиева Стойнова, редовен докторант към 
Катедрата по славистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Полска литература) с тема на дисертационния „Генезис, развитие и 
литературни отражения на митовете „Москва – Трети Рим“ и „Полша – 
предна крепост на християнството“ (Polska Antemurale Christianitatis) през 
периода 1444 – 1683 г.“  и научен ръководител проф. д.ф.н. Панайот 
Карагьозов. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2014/2015 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Анна Ованес Модикян – 200 часа упражнения по Хоспетиране и проверка 
на Преддипломен педагогически стаж,  с тарифна ставка  4.00 лв. на час 
упражнение; 

2. Д-р Маргарита Ваньова Димитрова – 150 часа упражнения за проверка 
на Преддипломен педагогически стаж,  с тарифна ставка  5.00 лв. на час 
упражнение; 

3. Проф. Яни Михайлов Милчаков – 65 часа  лекции в магистърска 
програма по Актуална българистика, с тарифна ставка  7.00 лв. на час 
упражнение. 

4. Христо Карастоянов – 8 часа упражнения по "Гео Милев в изображението 
на романа  „В една и съща нощ", с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение. 

 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
 

1. Проф. д.ф.н. Сава Йорданов Василев – 8 часа упражнения по Тенденции в 
българската проза на XIX век, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 



2. Иван Цанев Иванов – 8 часа упражнения по Съвременна българска поезия 
XX и XXI век, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 200 часа упражнения по Практически 
турски език и История на Турция, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение.   

2. Гергана Атанасова Петкова – 220 часа упражнения по Класически език 
(латински език), с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по български език: 
 

1. д-р Иванка Петрова Петрова – 50 часа упражнения по Компютърна 
лингвистика, с тарифна ставка по 5.00 лв. на час упражнение. 

2. Иван Йорданов Петров – 120 часа упражнения по ИТ практикум, с 
тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение. 

3. Владимир Огнянов Петков – 17 часа упражнения по Медиа, мониторинг и 
анализ , с тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение. 

4. Десислава Василева Петрова – 13 часа упражнения по Медиа, мониторинг 
и анализ, с тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение. 

5. Райна Николова Грудова-Де Ланг – 13 часа упражнения по Медиа, 
мониторинг и анализ, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение. 

6. Светослав Атанасов Богатинов - 9 часа упражнения по Медиа, 
мониторинг и анализ, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра „Славистика“: 
 

3. Росина Георгиева Кокудева – 30 часа упражнения по Славянски 
литератури, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Иван Любомиров Петров – 80 часа упражнения по Практически китайски 
език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

2. Елица Димитрова Миланова – 80 часа упражнения по Практически 
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по английска филология: 
 

1. Мария Иванова Анастасова – 360 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Мариела Йозефова Рафаилова – 300 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнрние. 

3. Огнян Тодоров Обретенов – 300 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 



1. Таня Станиславова Найденова – 250 часа упражнения по Практически 
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

2. Боряна Тенчева Тенчева – 200 часа упражнения по Странознание на 
германия и Практически немски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2014/2015 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология“: 
 

1. Ас. Ноеми Гарабед Доникян – 100 часа упражнения по Методика на 
обучението по история, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – 100 часа 
упражнения по Стилистика на съвременния испански език, с тарифна ставка 
9.00 лв на час упражнение. 

2. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по 
Теория на превода – испански език, с тарифна ставка 9.00 лв. на час 
упражнение. 

3. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 800 часа упражнения по Методика на  
обучението по френски език, Методика на обучението по немски език, 
Методика на обучението по испански език, Лексикология на френски език, 
Теория на превода и Практически френски език, с тарифна ставка 7.50 лв на 
час упражнение. 

4. Доц. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска   
литература  I част, с тарифна ставка 7.00 лв на час упражнение. 

5. Доц. д-р Нели Николова Раданова – 100 часа упражнения по Морфология 
на Съвременния италиански език , с тарифна ставка 7.00 лв. на час 
упражнение.  

6. Доц. д-р Борис Анатолиевич Наймушин – 60 часа упражнения за  
Ръководство на докторанта Слав Огнянов Петков, с тарифна ставка 7.00 
лв. на час упражнение. 

7. Гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова – 800 часа упражнения по 
Морфология на СНЕ, Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в 
германистиката,  Лингвистика на текста, Стилистика на СНЕ, 
Контрастивна лингвистика, Морфосинтаксис на СНЕ, Икономически немски 
език, Редактиране на текст, с тарифна ставка с тарифна ставка 6.50 лв. на 
час упражнение.  

8. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 700 часа по Немски език, Методика 
на обучението по немски език и хоспитиране, Текуща и преддипломна 
педагогическа практика, с тарифна ставка 6.00 лв на час упражнение. 



9. Гл. ас. д-р Радка Митева Иванова – 100 часа за участие в комисия за 
конкурси за докторанти по немски език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение. 

10. Гл. ас. д-р Стефка Василева Кожухарова  – 300 часа лекции и 
упражнения по ИД 4 “Писане и редактиране на текст  испански  език”, 
Практически испански език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение 

11.  Гл. ас. Петя Койчева Петкова-Сталева – 600 часа упражнения по 
Лексикология на италианския език и История на италианската 
литература – І и ІІ част, с тарифна старифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение. 

12. Джесика Сиаботару Де Манев – 700 часа упражнения по 
Практически Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

13. Пресентасион Ортега Ортега– 500 часа упражнения по 
Практически Испански език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 

14. Ана Исабел Диас Гарсия  – 500 часа по Практически испански език, с 
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

15. Стефан Георгиев Кралев – 400 часа  упражнения по Практически 
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

16. Кунка Василева Широкова – 600 часа упражнения по Практически 
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

17. Гергана Ангелова Петкова – 600 часа упражнения по Практически 
испански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

18. Таня Станиславова Найденова – 800 часа упражнения по 
Практически испански език с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

19. Нина Кръстева Чочева – 700 часа упражнения по Практически 
френски език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 

20. Марияна Иванова Коджаниколова – 500 часа упражнения по 
Практически италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 

21. Зоя Георгиева Иванова – 600 часа упражнения по Практически 
италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение 

22. Магдалена Кирилова Стефанова – 500 часа упражнения по 
Практически италиански език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

23. Боряна Тенчева Тенчева – 700 часа упражнения по Странознание 
на Германия, Практически немски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение. 

24. Слав Огнянов Петков – докторант – 400 часа упражнения по 
Практически френски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

25. Лидия Дочкова Шамова – 600 часа упражнения по Практически  
испански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

26. Славея Чавдарова Горанова – 600 часа упражнения по Практически  
испански език , с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология“: 

 
1. Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – 120 часа упражнения по Стара 

история, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 



2. Доц. д-р Димитър Веселинов Димитров – 100 часа упражнения по 
Средновековна обща история и История на Византия, с тарифна ставка 6.00 
лв. на час упражнение. 

3. Доц. др- Агоп Грабед Гарабедян – 80 часа упражнения по История на 
България (след II Св. война), с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

4. Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 135 часа упражнения по 
Историография, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

5. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 50 часа упражнения по Избираема 
дисциплина, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

6. Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христова – 280 часа 
упражнения по Архивистика, Увод в историческото познание, Избираема 
дисциплина, Факултативна дисциплина, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение. 

7. Ас. Ноеми Гарабед Доникян – 15 часа упражнения по Методика на 
обучението по история, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

8. Ас. Силвия Иванова Джамбова – 200 часа упражнения по Хоспетиране, 
Текуща педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
26. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните нехабилитирани преподаватели на 
основен трудов договор и на хонорар, които да водят лекционни курсове на 
студентите от специалност Български език и история р.о. и з.о., през 
учебната 2015/2016 година, съгласно Правилника на ПУ „Паисий 
Хилендарски“: 

1. Гл. ас. д-р Пламен Василев Славов 
2. Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова 
3. Гл. ас. д-р Тодор Йорданов Радев  
4. Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов 
5. Ас. д-р Божидар Ангелов Драганов 
6. Ас. д-р Станислав Николов Боянов 

 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий 
Хилендарски“ да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Клео 
Стефанова Протохристова за срок от една година, считано от 07.07.2015 г. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий 
Хилендарски“ да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Диана 
Петрова Иавнова за срок от една година, считано от 13.10.2015 г. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора проф. д.ф.н. Иванка 
Тодорова Гугуланова да бъде назначена на половин щат за академичната 
2015/2016 година. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гост-
преподавател с код НКП: 2311 в Катедрата по романистика и германистика, 
за академичната 2015/2016 година. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към ÖeAD  (Австрийска 
служба за академичен обмен) и да бъде продължен трудовия договор с 



австрийския лектор маг. Тобиас Фок до края на академичната 2015/2016 
година. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен италианския лекторат и да бъде 
продължен трудовия договор с италианския лектор д-р Роберто Адинолфи 
до края на академичната 2015/2016 година. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедра „Славистика“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Славянски езици (сръбски и хърватски) със 
срок 2 (два) месец от обнародването му в Държавен вестник. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по български език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език) 
със срок 2 (два) месец от обнародването му в Държавен вестник. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по българска литература и теория на 
литературата по област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научна 
специалност Методика на обучението по български език  със срок 2 (два) 
месец от обнародването му в Държавен вестник. 
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС избира (19 гласа „за“, 2 гласа „против“) доц. д.ф.н. Елена 
Тодорова Николова за „професор“ във Филиал – Смолян на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език)  
към Катедра „Филологически и педагогически науки“ във Филиал – Смолян. 
 
37. РЕШЕНИЕ: ФС номинира доц. д-р Николай Михайлов Нейчев от Катедрата 
по руска филология към Филологическия факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ за националната награда „ПИТАГОР“ за утвърден учен. 
 
 
38. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в учебните 
планове: 

1. В специалност Френска филология дисциплината Латински език (30 часа 
лекции и 15 часа упражнения) се премества от I курс I  семестър във II 
курс III семестър. 

2. За студентката на индивидуален план от специалност Френска 
филология, II курс Пламена Иванова Стоева, фак. № 1203761010: 

 Дисциплината Лингвистика на текста (15 часа лекции, 15 часа 
упражнения) се премества от II курс IV семестър в III курс V 
семестър; 



 Дисциплината Теория на превода (30 часа лекции, 15 часа 
упражнения) се премества от II курс IV семестър в III курс VI 
семестър; 

 Дисциплината Лексикология на СФЕ (30 часа лекции, 30 часа 
упражнения) се премества от II курс III семестър в III курс V 
семестър; 

 
39. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява такса в размер на 160.00 лв. за участие в 
международния изпит TestAS на немски и английски език към Център 
TestDaF ПУ „Паисий Хилендарски“.; 
 
40. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява такса в размер на 60.00 лв. за участие в 
международния изпит onDaF/onSET на немски и английски език към Център 
TestDaF ПУ „Паисий Хилендарски“. 
 
41. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от катедра „История и археология“ 
дати и комисии за провеждане на Държавни изпити за специалности 
Археология, История, Български език и история, Балканистика и 
магистърски програми към катедрата през учебната 2014/2015 година. 
 
42. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената от Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език промяна датата за провеждане на Държавния 
изпит по турски език: дъжавният изпит по турски език да се проведе на 
15.07.2015 г. вместо на 16.07.2015 г. 
 
43. РЕШЕНИЕ: ФС приема от учебната 2015/2016 година в магистърска 
програма Културни и социални дейности в туризма да бъде обявен прием на 
студенти за засилено обучение по китайски език. 
 
44. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2015/2016 година да бъдат разкрити 
следните магистърски програми по методика на обучението по руски език за 
придобиване на квалификацията учител по руски език: 

1. Методика на обучението по руски език за специалисти (за бакалаври 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология, завършили специалности 
с руски език): 
Форма на обучение: редовно, държавна поръчка 
Срок на обучение: 2 семестъра 
Квалификация: Учител по руски език 
 

2. Методика на обучението по руски език в детската градина (за 
бакалаври по област на висше образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по...) 
Форма на обучение: редовно, държавна поръчка 
Срок на обучение: 4 семестъра 
Квалификация: Учиетл по руски език 
 



3. Методика на обучението по руски език за неспециалисти (за 
бакалаври и магистри от професионални направления, различни от 2.1 
Филология, владеещи руски език на ниво В 2 ) 
Форма на обучение: редовно, държавна поръчка 
Срок на обучение: 4 семестъра 
Квалификация: Учиетл по руски език 

 
45. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (щатни и 
хонорувани), ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на 
ПУ в град Смолян през учебната 2015/2016 година в съответните 
специалности, както и дати и комисии за провеждане на държавни изпити. 
 
46. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената от Катедрата по английска 
филология дата и комисия  за провеждане на Държавния изпит на 
Квалификационната програма Заедно в час. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 29.06.2015 

година  
(Протокол  №  174) 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Анна Ованес Модикян - 500 часа упражнения по Хоспетиране, Текуща 
педагогическа практика и проверка на Преддипломен педагогически стаж,  с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение; 

2. Д-р Маргарита Ваньова Димитрова - 300 часа упражнения  по 
Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и за проверка на 
Преддипломен педагогически стаж,  с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение; 

3. Д-р Красимира Танева Танева - 500 часа за упражнения по МОБЛ за 
задочно обучение,Текуща педагогическа практика и за проверка на 
Преддипломен педагогически стаж,  с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение; 

4. Данка Велчева Йорданова – 140 часа упражнения по Старобългарска 
литeратура, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение; 

5. Докторант Екатерина Станимирова Стойчева – 75 часа упражнения по 
Старобългарска литeратура, с тарифна ставка 4.00лв. на час упражнение; 

6. Докторант Ваня Георгиева Георгиева – 250 часа упражнения по 
Българска литература след Освобождението, с тарифна ставка 4.00 лв. на 
час упражнение. 

 
Катедра по история н алитературата и сравнителносто литературознание: 
 

1. Проф. д-р Амелия Веселинова Личева – 70 часа лекции по факултативна 
дисциплина „Литературознанието на ХХ век“ и избираема дисциплина в 
Актуална българистика „Политики на днешното: хуманитарната гледна 
точка“,  с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение.  

2. Шинка Георгиева Дичева – 200 часа упражнения по Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война, с тарифна 
ставка 4.00 лв. на час упражнение..  

3. Славка Лазарова Михайлова – 100 часа упражнения по Детска 
литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

4. Галина Иванова Димитрова – 100 часа упражнения по Детска 
литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упржнение. 

5. Александър Василев Маринов – 60 часа упражнения по Основи на 
управлението, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

6. Петър Георгиев Касабов – 80 часа упражнения по Правни казуси, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 



7. Наташа Методиева Ценева – 100 часа упражнения по Държавно и 
публично управление, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

8. доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева – 200 часа  
упражнения по Архивистика и документология, с тарифна ставка 6.00 лв. 
на час упражнение. 

9. д-р Милена Пенчева Нецова – 60 часа упражнения по Факултативна 
дисциплина Бизнес комуникация, с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение .  

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – 380 часа упражнения по 
Странознание на Гърция, Новогръцка литература и Византийска 
литература и текстове, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

2. проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – 100 часа 
упражнения по Старобългарски език, с тарифна ставка 7,00 лв. на час 
упражнение.            

3. проф. д-р Иван Калчев Добрев – 1050 часа упражнения по Практически 
турски език, Съвременен турски език и Странознание на Турция, с тарифна 
ставка 10.00 лв. на час упражнение.  

4. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – 460 часа упражнения по 
Съвременен новогръцки език и ръководство на докторант, с тарифна ставка 
10.00 лв. на час упражнение.  

5. доц. д.ф.н. Агим Рустем Фона – 400 часа упражнения по Практически 
албански език, Странознание на Албания и Втори балкански език, с тарифна 
ставка 10.00 лв. на час упражнение.   

6. доц. д-р Виолета Петрова Герджикова – 250 часа упражнения по 
Старогръцка литература и Класически език, с тарифна ставка 10.00 лв. на 
час упражнение. 

7. доц. д-р Ивона Велчева Карачорова – 100 часа упражнения по 
Старобългарски език, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.             

8. доц. д-р Ирина Николаева Саръиванова – 150 часа упражнения по Турска 
литература (Първа част), с тарифна ставка  6,00 лв. на час упражнение. 

9. доц. д-р Йоана Кирилова Недялкова-Сиракова – 200 часа упражнения по 
Теория на превода – новогръцки език и Латински език, с тарифна ставка  6,00 
лв. на час упражнение. 

10. доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 800 часа упражнения по Практически 
турски език и История на Турция, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение.   

11. доц. Стефан Андреев Стефанов – 100 часа упражнения по Османотурски 
език, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.          

12. д-р Зелиха Гюнеш – 120 часа упражнения по Турска литература, с 
тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение.  

13. д-р Петър Стефанов Кривчев – 500 часа упражнения по Старобългарски 
език и История на българския език, с тарифна ставка 5,00 лв. на час 
упражнение. 

14. д-р Таня Любенова Маринчешка – 100 часа упражнения по 
Интеркултурна комуникация, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение.  



15. докт. Илиана Димитрова Джамбазова – 180 часа упражнения по 
Старогръцки език и Увод в общото езикознание, с тарифна ставка 4,50 лв. на 
час упражнение. 

16. докт. Марияна Асенова Карталова – 180 часа упражнения по 
Практически новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

17. Васил Богомилов Василев - 300 часа упражнения по Румънски език и 
Странознание на Румъния, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

18. Димитър Атанасов Мирчев – 500 часа упражнения по Класически език, с 
тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  

19. Ивелина Сашкова Петкова – 250 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час  упражнение.  

20. Петя Милкова Петрова – 280 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

21. Рамазан Чери – 150 часа упражнения по Хоспетиране по турски език и  
Текуща педагогическа практика по турски език, с тарифна ставка 5,00 лв. на 
час  упражнение. 

22. Станимир Василев Петров – 300 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  

23. Таня Георгиева Иванова – 200 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по български език: 
 

1. Проф. дфн Стефана Петрова Димитрова – 30 часа упражнения за 
председателство в Национална студентска конференция, с тарифна ставка 
7,00 лева на час упражнение. 

2. Проф. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Синтаксис на 
СБЕ, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

3. Доц. д-р Красимира Славчева Алексова – 100 часа упражнения по 
Социолингвистика в магистрарура Актуална българистика и 80 ч. 
упражнения за ръководство на дипломанти, с тарифна ставка 6,00 лева на 
час упражнение. 

4. д-р Милена Петрова Добрева  – 120 часа  упражнения по Дигитални 
библиотеки, с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение. 

5. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова - 100 часа упражнения по 
Синтаксис на СБЕ, с тарифна ставка 5,00 лв. на час упражнение. 

6. д-р Ангел Маринов Маринов – 120 часа упражнения по факултативна 
дисциплина „Кино и литература”, с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение. 

7. Мария Димитрова Миличина – 600 часа упражнения по Езикова култура, 
с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

8. Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, 
с тарифна ставка 10,00 лв. на час упражнение. 

9. Саня Николаева  Овчарова – 250 часа упражнения по Офис програми, с 
тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

10. Спас Ангелов  Рангелов – 650 часа упражнения по Практически корейски 
език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

11. д-р Иванка Петрова Петрова – 50 часа упражнения по Компютърна 
лингвистика, с тарифна ставка 5,00 лв. на час упражнение. 



12. Иван Йорданов Петров – 120 часа упражнения по ИТ практикум, с 
тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

13. Владимир Огнянов Петков – 17 часа упражнения по Медиа, мониторинг и 
анализ, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение. 

14. Десислава Василева Петрова – 13 часа упражнения по Медиа, 
мониторинг и анализ, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение. 

15. Райна Николова Грудова-Де Ланг – 13 часа упражнения по Медиа, 
мониторинг и анализ, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение. 

16. Светослав Атанасов Богатинов – 9 часа упражнения Медиа, мониторинг и 
анализ, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час упражнение. 

17. Десислава Любомирова Димитрова – 100 часа упражнения по 
Съвременен български език, с тарифна ставка по 4,00 лв. на час 
упражнение. 

 
Катедра „Славистика“: 
 

1. Доц. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 80 часа упражнения  по Културна 
антропология на славяните, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

2. Доц. д-р Калина Бахнева Бахнева – 260 часа упражнения по История на 
полската литература, с  тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение.  

3. доц. д-р Анжелина Христова Пенчева – 120 часа упражнения по 
Славянски литератури, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

4. Хон. ас. д-р Роза Тодорова Станкевич – 30 часа упражнения по 
Беларуски език и литература, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

5. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 30 часа упражнения  по Словенски 
език и литература, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

6. Хон.ас. д-р Евелина Колева Грозданова – 815 часа упражнения по 
Практически сръбски език, Теоретичен курс на сръбския език, ИД  Норма и 
кодификация на южнославянските езици, Културни реалии на Сърбия, 
Историческа граматика на сръбския език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение. 

7. Хон. ас. д-р Петя Сашева Клинкова – 240 часа упражнения по Втори 
славянски език /чешки език/  и История на Чехия, с тарифна ставка 5.00 лв. 
на час упражнение. 

8. Хон. ас. д-р Елисавета Ненчева Ненчева – 100 часа упражнения  по 
История на сръбската и хърватската литература и Славянски 
литератури, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

9. Хон. ас. д-р Росина Георгиева Кокудева – 120 часа упражнения по Чешка 
литература и Славянски литератури, с тарифна ставка 5.00 лв. на час 
упражнение. 

10. Доц. д-р Бойко Герчев Белегов – 70 часа упражнения по Културни 
реалии на Полша, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

11. хон. ас. Мина Стойнова – 145 часа упражнения по Писмени упражнения, 
Втори славянски език /полски език/, Полска литература и Славянски 
литератури, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

12. докт. Светла Джерманович – 60 часа упражнения  по Втори славянски 
език /сръбски език/, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

13. докт. Златка Неделчева – 30 часа упражнения по Хърватска 
литература, с  тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение. 



 
Катедра по руска филология: 
 

1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 60 часа упражнения за 
ръководство на докторант,  с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

2. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 300 часа упражнения по Руски 
фолклор,  Стара руска литература и Избираеми дисциплини, с тарифна 
ставка 6,00 лв на час упражнение.  

3. Доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – 100 часа упражнения по 
Морфология на съвременния руски език и Практически курс по руски език, с 
тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.    

4. Гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 100 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час 
упражнение.  

5. Боряна Тенчева Тенчева – 350 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

6. Елена Костадинова Нейчева – 120 часа упражнения по Практически курс 
по руски език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

7. Докторант Енчо Тилев Тилев – 100 часа упражнения по Морфология на 
съвременния руски език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение.  

8. Полина Андреева Димитрова – 250 часа упражнения по Практически курс 
по руски език и Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 
4,50 лв. на час упражнение. 

9. Илия Цанков Солтиров – 350 часа упражнения по Практически курс по 
руски език и Морфология на съвременния руския език, с тарифна ставка 4,50 
лв. на час упражнение. 

10.  докторант Мина Георгиева Стойнова – 90 часа упражнения по Руска 
литература на 19 век, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

11. Цветелина Валентинова Йовчева – 70 часа упражнения по Руски език (ИД 
3), с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

12. Маргарита Константинова Куцарова – 370 часа упражнения по 
Практически курс по руски език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час 
упражнение. 

13. Олга Васкова Моллова - 250 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

14. Владислава Вескова Иванова – 90 часа упражнения по Руска литература 
на 19 век, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

15. Стефан Пламенов Иванчев – 200 часа упражнения по Съвременен 
китайски език (морфология  и синтаксис), с тарифна ставка 7,50 лв. на час 
упражнение. 

16. Иван Любомиров Петров – 500 часа упражнения по Странознание на 
Китай и Практически китайски език, с тарифна ставка 7,50 лв. на час 
упражнение. 

17. Стефан Русинов Иванов – 300 часа упражнения по Китайска литература, 
с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 

18. Eлица Димитрова Миланова - 450 часа упражнения по Практически 
китайски език, Методика на обучението по китайски език и Преддипломна 
педагогическа практика, с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 



19. Евелина Хайн – 100 часа упражнения по Историческа лингвистика и 
Избираема дисциплина 1, с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 

20. Теодора Маргаритова Пенева – 100 часа упражнения по Факултативни 
дисциплини, с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 

21. Величка Илиева Гоцкова – 200 часа упражнения по Практически 
китайски език, с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 
 

Катедра по английска филология: 
1. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 600 часа упражнения по 

Лексикология на САЕ  и Фонетика на САЕ , с тарифна ставка 10 лв. на час 
упражнение; 

2. Вивиан Саркис Арабян – 1400 часа упражнения по Практически английски 
език,  с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

3. Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 1200 часа упражнения по 
Практически английски език, с тарифна ставка по  4.50 лв. на час 
упражнение; 

4. Венцислав  Василев Василев – 1400 часа упражнения по Практически 
английски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

5. Мария Иванова Анастасова  – 1400 часа упражнения по Практически 
английски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

6. Мария Генова Ганчева – 1400 часа упражнения по Практически английски 
език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

7. Мариела Йозефова Рафаилова – 1400 часа упражнения по Практически 
английски език,  с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

8. Огнян Тодоров  Обретенов – 1300 часа упражнения по Практически 
английски, Лексикология и Стилистика, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение; 

9. Елизабет Огнянова Кумчева – 1100 часа упражнения  по Практически 
английски език,  с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

10. Румяна Боянова Пенева – 1100 часа  упражнения по Практически 
английски език и 250 часа упражнения по Английски език за преподаватели  
към ФФ, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

11. Таня Илиева Стоянова – 900 часа упражнения по Текуща и 
преддипломна  педагогическа практика, Хоспетиране по английски език, с  
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

12. Елисавета Кумчева Тодорова – 900 часа упражнения по 
Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

13. Илиан Пенков Друмев – 600 часа упражнения  по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение;  

14. Цветелин Руменов Цветков – 700 часа упражнения по Практически 
английски език,  с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение;  

15. Ралица  Петрова Кунчева – 800 часа упражнения  по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение; 

16. Десислава Йорданова  Цолевска –  900 часа упражнения  по 
Практически английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час 
упражнение;  

17. Цвета Христова Врабчева – 600 часа  упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение; 



18. Вадим  Атанасов Банев – 500  часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка по 4.50 лв. на час упражнение; 

19. Георги  Костадинов Джумайов – 500 часа упражнения по 
Практически английски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

20.  Ивайло   Йорданов Дагнев – 150 часа упражнения по Практически 
английски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

21. Д-р Румяна  Спартак Чолакова – 100 часа упражнения по Избираема 
дисциплина, История на конфуцианството, с  тарифна ставка 6.00 лв. на 
час упражнение; 

22. Снежана Кочева Александрова – 70 часа упражнения по Увод в 
администрирането, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Даниела Николаева Венкова – 200 часа упражнения по Португалски език, 
заплащането е за сметка на Португалското посолство в гр. София, 
съгласно споразумение за сътрудничество между Институт „Камойнш“ – 
София и ПУ „Паисий Хилендарски“ 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2015/2016 г. със следните преподаватели за редовни и задочни магистърски 
програми към Катедрата по Английска филология: 
 

1. Проф. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”; 
2. Доц. д-р Свилен Богданов Станчев - ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”; 
3. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ “Св. Климент Охридски”; 

Размерът на хонорара се определя  от  възможностите на програмата. 
 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде одобрена за хоноруван преподавател проф. 
д-р Карол Ан МакКърди  за 2 (летен) семестър на учебната 2015-2016 година с 
хонорар от 12.00 лева на час. 
Проф. д-р Карол Ан МакКърди  е изпратена като лектор по програма Фулбрайт 
за един семестър и ще  провежда  задължително избираеми  и факултативни 
дисциплини на специалности Английска филология, Приложна лингвистика, 
Лингвистика с IT – редовно обучение (350 часа упражнения). 
Разходите по пребиваването и – квартира и битови разходи ще бъдат поети 
от програма Фулбрайт. 
 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала „Любен 
Каравелов“ в град Кърджали през учебната 2015/2016 година в съответните 
специалности. 
 

 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следната промяна в индивидуалния план на 
Якуб Микулецки, редовен докторант към Катедра Славистика по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия (Чешка литература): 



 Дисциплината „Социология“ се заменя с дисциплината „Увод в 
конфуциианството“. 

 
5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в лавието на дисертациония труд на 
Златка Любомирова Неделчева, редовен докторант към Катедра Славистика 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сръбска, хърватска и словенска 
литература) от „Постмодерният роман в сръбската и хърватската 
литература – Светислав Басара, Милоград Павич, Павао Павличич, Горан 
Трибусон“ в „Постмодерният роман в сръбската и хърватската 
литература – Светислав Басара, Милоград Павич, Павао Павличич, Дубравка 
Угрешич“. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка  за първата 
година от подготовката на Катерина Иванова Томова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра Славистика , по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Славянски  езици с тема на дисертационния 
труд „Междуметията в системата на българския и чешкия език“. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема финалния отчет, утвърждава отличната оценка и 
приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 29.06.2015 г., ас. 
Галина Ангелова Брусева, докторант на самостоятелна подготовка към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език, по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на 
дисертационния труд „Партиципиалната система на съвременния гръцки 
език – специфика и параметри“  и научен ръководител доц. д-р Станка 
Желязкова Козарова.  
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена докторантурата на Илиана 
Димитрова Джамбазова, редовен докторант към Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, 
докторска програма Общо и срванително езикознание, считано от 01.08.2015 
г. 
 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Български език и турски език: 
Дисциплината Методика на обучението по български език и литература да 
се премести от III курс V семестър да се преместят в  IV курс VII семестър. 
 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от катедрата по романистика и 
германистика дата и комисия за провеждане на Държавен изпит за 
магистърски програми Учител по френски език, Учител по немски език, 
Учител по испански език през учебната 2014/2015 година. 



 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализирания учебен план на 
двусеместрианлната магистърска програма „Образованието по български 
език и литература в средното училище“ (за специалисти). 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за учебната 2015/2016 година квалификационна 
прогама за придобиване на квалификация „Учител по английски език“ – IV  
Поток, която ще с епровежда в сътрудничество за програмата Заедно в час, и 
която е част от международната мрежа Teach For All. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за учебната 2015/2016следните специализации 
към Филологическия факултет: 

 Специализация „Туризъм“: 4 семестъра, такса: 180.00 лева на семестър. 
 Специализация „Журналистика“: 2 семестъра, такса: 240.00 лева на 

семестър. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Българска филология р.о.: 
Дисциплината История на новобългарския книжовен език да се премести от 
IV курс VIII семестър да се преместят в  IV курс VII семестър. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява таксите на следните магистърски програми във 
Филологическия факултет за учебната 2015/2016 година: 

Магистърска програма 
Първи 

семестър 
Втори 

семестър 
Трети 

семестър 
Четвърти 
семестър 

Общо 

Английска филология – Language 
and Linguistics 

500.00 лв. 500.00 лв.     
1000.00 

лв. 

Актуална българистика (р.о.) 

Държавна 
такса 

(280.00 
лв.) 

Държавна 
такса 

(280.00 
лв.) 

    560.00 лв. 

Актуална русистика (р.о.) 

Държавна 
такса 

(280.00 
лв.) 

Държавна 
такса 

(280.00 
лв.) 

    560.00 лв. 

Английска филология – 
лингвистика и превод 

500.00 лв. 500.00 лв.     
1000.00 

лв. 
Английска филология – превод и 
бизнес комуникация 

500.00 лв. 500.00 лв.     
1000.00 

лв. 

Английски език и методика 375.00 лв. 375.00 лв. 375.00 лв. 375.00 лв. 
1500.00 

лв. 

Английски език и методика за 
ранно чуждоезиково обучение 

375.00 лв. 375.00 лв. 375.00 лв.   
1125.00 

лв. 

Методика на обучението по руски 
език в детската градина 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) или 

450.00 лв. 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) или 

450.00 лв. 

    

Държавна 
такса 

420.00 лв. 
или 

900.00 лв. 

Методика на обучението по руски 
език за неспециалисти 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) или 

450.00 лв. 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) или 

450.00 лв. 

    

Държавна 
такса 

420.00 лв. 
или 

900.00 лв. 



Методика на обучението по руски 
език за специалисти 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) или 

450.00 лв. 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) или 

450.00 лв. 

    

Държавна 
такса 

420.00 лв. 
или 

900.00 лв. 
Образованието по български език 
и литература в средното училище 
(р.о.) 

450.00  лв. 450.00 лв. 
  

900.00 лв. 

Образованието по български език 
и литература в средното училище  
(р.о.) 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) 

    420.00 лв. 

Методика на обучението по 
български език и литература за 
неспециалисти (р.о.) 

450.00  лв. 450.00 лв. 450.00  лв. 450.00 лв. 
1800.00 

лв. 

Методика на обучението по 
български език и литература за 
неспециалисти (р.о.) 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) 

Държавна 
такса 

(210.00 
лв.) 

450.00 лв. 450.00 лв.  
1320.00 

лв. 

Превод за европейските 
институции 

500.00 лв. 500.00 лв.     
1000.00 

лв. 

Превод и интеркултурна 
комуникация (с два чужди езика) 

500.00 лв. 500.00 лв. 500.00 лв.   
1500.00 

лв. 

Превод и интеркултурна 
комуникация (с един чужд език) 

500.00 лв. 500.00 лв.     
1000.00 

лв. 

Приложна лингвистика с 
испански език 

500.00 лв. 500.00 лв.     
1000.00 

лв. 
Методика на чуждоезиковото 
обучение за неспециалисти – 
френски език, немски език, 
испански език, руски език 

650.00 лв. 650.00 лв. 650.00 лв. 650.00 лв. 
2600.00 

лв. 

Методика на чуждоезиковото 
обучение за специалисти – 
френски език, немски език, 
испански език, руски език 

500.00 лв. 500.00 лв.     
1000.00 

лв. 

 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедра по общо езикознание и история на 
българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология (Тюркски езици – Съвременен 
турски език) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС избира за лектор по полски език за академичната 
2015/2016 година д-р Йоана Млечко, считано от 01.09.2015 година. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р 
Светла Кирилова Черпокова за периода от 01.09.2015 г. до 30.08.2016 г. във 
връзка с работата и като лектор във Фрайбург, Германия.  
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде издаден в тираж от 100 броя сборник с 
текстове за подготовка за кандидатстудентски изпит по немски език. 
 



20. РЕШЕНИЕ: ФС избира Организационен комитет за провеждането на 
Пайсиевите четения през октомври 2015 година, както следва: 
Председател: доц. д-р Петя Бъркалова 
Членове: доц. д-р Константин Куцаров 
Гл. ас. д-р Аделина Странджева 
Гл. ас. д-р Веселка Ненкова 
Гл. ас. д-р Златороса Неделчева 
Гл. ас. д-р Росица Декова 
Гл. ас. д-р Наталия Христова 
Ас. Вяра Найденова 
Ас. Гергана Иванова 
Ас. д-р Ана Маринова 
Ас. Станислава Илиева 
Ас. Събина Вълчанова 
Докторант Джесика Де Манев 
Докторант Димитър Паунов 
Докторант Велика Гюлемерова 
Докторант Енчо Тилев 
Докторант Мария Панова 
Докторант Радостина Иванова 
Докторант Пресентасион Ортега 
Докторант Слав Петков 
Докторант Таня Найденова 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 10.07.2015 

година  
(Протокол  №  175) 

 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" ФС утвърждава план-сметка от 
180.00 лева за отпечатване на автореферат на ас. Галина Ангелова Брусева, 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език, по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; 
докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на 
дисертационния труд „Партиципиалната система на съвременния гръцки 
език – специфика и параметри“  и научен ръководител доц. д-р Станка 
Желязкова Козарова.  
 
2. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от ас. Галина Ангелова Брусева  с 
дисертационен труд на тема „Партиципиалната система на съвременния 
гръцки език – специфика и параметри“  и научен ръководител доц. д-р 
Станка Желязкова Козарова по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Общо и сравнително езикознание, по решение на катедрения съвет, 
Протокол №59/09.07.2015 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – СУ „Св. Климент 

Охридски“, г. София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.2. История и 
археология  (Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. 
историография и източникознание) византийска и поствизантийска 
епоха); 

2. Проф. д.ф.н. Петя Запрянова Янева – СУ „Св. Климент Охридски“, г. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Класически езици); 

3.  Проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – пенсионер, г. София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1.  +-Филология (Общо и сравнително езикознание). 

  
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 
1.  Проф. д.ф.н. Мирена Христова Славова – област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Класически езици – старогръцки език); 



2. Доц. д-р Станка Желязкова Козарова – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание). 

 
        Резервни членове: 
 

1. Доц. д-р Борис Димитров Вунчев – СУ „Св. Климент Охридски“, г. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Новогръцко езикознание); 

2. Доц. д-р Константин Иванов Куцаров  – ПУ „Паисий Хилендарски, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Български език). 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 28 октомври 2015 
година от 13:00 часа в заседателната зала (Ректорат). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 02.11.2015 

година  
(Протокол  №  176) 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по български език: 
 

1. Ралица Желязкова Манолова – 180 часа упражнения по Практически 
корейски език, Факултативна дисциплина 1 (Аудиране) и Лексикология на 
корейския език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

2. Анета Руменова Димитрова – 60 часа упражнения по Странознание, с 
тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

3. Д-р Хван Джонг Джеймс Канг – 120 часа упражнения по Практически 
корейски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

4. Проф. д.ф.н. Александър Викторов Федотов – 60 часа упражнения по 
Корейска литература, с тарфна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

5. Докт. Милена Стоянова Видралска – 60 часа упражнения по Морфология 
на СБЕ, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по руска филология: 
 

1. Елена Лилова Василева – 200 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Диана Николаева Шкодрова – 150 часа упражнения по Практически курс 
по руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

3. Грета Серафимова Косева – 60 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Олга Васкова Моллова – 150 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

5. Иван Любомиров Петров – 200 часа упражнения по Практически 
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

6. Елица Димитрова Миланова – 200 часа упражнения по Практически 
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

7. Проф. д-р Стевка Иванова Георгиева – 60 часа упражнения по Фонетика 
на съвремнния руски език, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по английска филология: 
 

1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 1100 часа упражнения по 
Странознание на Великобритания, Странознание на англоговорящите 
страни, Английска литература – Просвещение, Американска литература и 
Практически английски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 



2. Д-р Румяна Спартак Чолакова – 650 часа упражнения по Избираема 
дисциплина, История на конфуцианството и Практически английски език, с 
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

3. Лиляна МАксимова Чучуланова – 800 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Анна Василева Шкодрова – 200 часа упражнения по Практически 
италиански език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Мария Атанасова Нанева – 600 часа упражнения по Практически испански 
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 

1. Проф. д-р Пеньо Стойнов Пенев – 140 часа за научно ръководство на 
седем дипломанти, с тарифна ставка по 7.00 лв. на час упражнение. 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р Таня 
Янкова Маджарова за периода от 01.09.2015 г. до 30.08.2016 г. във връзка с 
работата и като лектор в Прага, Чехия.  
 

4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р Дарина 
Дончева Дончева за периода от 01.09.2015 г. до 30.08.2016 г. във връзка с 
работата и като лектор в Белград, Сърбия.  
 

5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на проф. д.ф.н. 
Любка Петрова Липчева-Пранджева за периода от 01.10.2015 г. до 
30.06.2016 г. във връзка с работата и като лектор в Виена, Австрия.  
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл ас. д-р 
Людмила Иванова Минкова за периода от 23.10.2015 г. до 16.07.2016 г. във 
връзка с работата и като лектор в Запорожие, Украйна.  
 
7. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Ваня Георгиева Георгиева с 
дисертационен труд на тема „Екатерина Кравелова – Лора Каравелова: 
културноисторическият сюжет „майки – дъщери“ в български контекст“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература (Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война), по решение на 
катедрения съвет, Протокол №109/20.10.2015 година, ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова – СУ „Климент Охридски”, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 



направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература (от 
Освобождението до Първата световна война); 
2. Проф. д.ф.н. Валери Стоилов Стефанов – СУ „Климент Охридски”, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература (от 
Първата световна война до наши дни); 
3. Доц. д-р Катя Боянова Станева - СУ „Климент Охридски”, София, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология, научна специалност - Българска литература (Възрожденска 
литература). 

  
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева - ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература(от 
Освобождението до Първата световна война); 
2. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология, научна специалност - Теория на литературата; 

 
         Резервни членове: 
 

1. Доц. д-р Мая Стоянова Горчева - ПУ „Паисий Хилендарски” - 
Филиал "Любен Каравелов", Кърджали, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 
специалност - Българска литература (от Първата световна война до наши 
дни) - външен; 
2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев - ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Пловдив, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност - 
Българска литература (от Първата световна война до наши дни) - вътрешен. 
 

Откритото заключително заседание да са проведе на 14 декември 2015 
година от 12:00 часа в заседателната зала (Ректорат). 
 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 60.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Ваня Георгиева Георгиева, редовен докторант към Катедрата 
по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология ; докторска програма Българска литература (Българска 
литература от Освобождението до Първата световна война) с тема на 
дисертационния „Екатерина Кравелова – Лора Каравелова: 
културноисторическият сюжет „майки – дъщери“ в български контекст“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за 
третата година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на 



защита, считано от 01.11.2015 г., Илиана Димитрова Джамбазова, редовен 
докторант към Катедрата по общо езикознание и история на българския 
език, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Общо и сравнително 
езикознание, с тема на дисертационния труд „Гръцката кнжнина в НБ „Иван 
Вазов“ – Пловдив, с оглед на гръцкия книжовен език през 19 век“ и научен 
ръководител доц. д-р Станка Желязкова Козарова.  
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава актуализирания индивидуален план на Слав 
Огнянов Петков, редовен докторант към Катедра по романистика и 
германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност Романски 
езици (Съвременен френски език) с тема на дисертационния труд 
„Лингвистични и социокултурни аспекти на превода през XX век и началото 
на XXI век“  и научен ръководител доц. д-р Борис Наймушин като се доабвят 
следните курсове: 

 Междукултурна комуникация – проф. Мадлен Данова, СУ „Св. 
Климент Охридски“ – към първа година (2013-2014) 

 Социолингвистика – доц. Мая Тименова-Коен, ПУ „Паисий 
Хилендарски“ – към първа година (2013-2014) 

 Лингвистика на текста – гл. ас. д-р Златороса Неделчева, ПУ „Паисий 
Хилендарски“ – към първа година (2013-2014) 

 ИТ в изследванията – гл. ас. д-р Росица Декова, ПУ „Паисий 
Хилендарски“ – към втора година (2014-2015) 

 A practical approach to subtitling – dr. Jorge Diaz-Cintas/доц. Борис 
Наймушин, НБУ – към трета година (2015-2016) 

 
11. РЕШЕНИЕ: ФС да бъде променена темата на дисертационния  труд на Таня 
Станиславова Найденова, редовен докторант към Катедрата по романистика 
и германистика по област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление: 2.1 Филология; докторска програма: Романски 
езици (Съвременен испански език), с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван 
Кънчев, от "Съпоставителен анализ на фразеологичните единици в испански 
и български език"  в: "Образът на жената в българската и испанската 
паремиология".  
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема ас. Соня Хмаяк Мекенян да бъде зачислена като 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по романистика и 
германистика, по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Романски 
езици (Съвременен френски език); с тема на дисертационния труд 
"Категорията таксис в съвременния френски и български език" и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска.  
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Кичка Иванова Кусева-Персенска, редовен 
докторант към Катедра по българска литература и теория на литературата 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Българска литература 



(Българска литература от Освобождението до края на Първата световна 
война), с тема на дисертационния труд "Евгения Марс и Ана Карима - жените 
писателки между литературния бит и литературната история“ и научен 
ръководител доц. д-р Иван Русков.  
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ да бъде назначена д-р Евелина Колева Грозданова за срок от 
една година като асистент по Практически сръбски и хърватски език към 
Катедрата по славистика на Филологическия факултет. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по българска литература и теория на 
литературата по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология, научна специалност Теория на 
литературата със срок 3 (три) месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по романистика и германистика по 
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология, научна специалност Испански език 
(Лексикология на съвремнния испански език) със срок 2 (два) месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по романистика и германистика по 
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология, научна специалност Френска литература със 
срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по история на литературата и 
сравнителното литературознание по Област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, научна 
специалност Теория и история на лиетартурата (Литература за деца и 
юноши) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата и комисия за провеждане на 
защита на дипломни работи за магистърски програми „Образованието по 
български език и литература в средното училище“ и „Учител по български 
език и литература“ през учебната 2014/2015 година. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата за провеждане на държавен 
изпит за магистърска програма „Английски език и методика за РЧЕО“ и 
програма „Заедно в час“ през учебната 2014/2015 година. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна за учебната 
2015/2016 година в учебния план на специалност Лингвистика с маркетинг: 



 Дисциплината „Маркетингови проучвания“ да бъде премстена от V 
семестър, III курс в VI сематър III курс. 

 
22. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна за учебната 
2015/2016 година в учебния план на специалност Българска филология р.о.: 

 Обявената за V семестър литературоведска факултативна дисциплина 
да се замени с езиковедската от VI семестър. Литературоведската 
факултативна дисциплина да се чете VI семестър със същия хорариум. 

 
23. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени за учебната 
2015/2016 година в учебния план на специалност Френска филология: 

 За II курс на специалността: ФД 1 Втори чужд език – испански език 30 
часа упражнения от II курс,  IV семестър се премества в III курс, V 
семестър. 

 За III курс на специалността: ИД 4 Анализ на текст 15 часа лекции и 15 
часа упражнения от III курс, V семестър се премества в III курс, VI 
семестър. 

 За III курс на специалността: дисциплината „Френска литература 
(Романтизъм)“ 30 часа лекции и 30 часа упражнения от III курс, VI 
семестър да се премества в III курс, V семестър.  

 
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебния план на специалност 
Български език и италиански език: 

 15 часа лекции по Историческа лингвистика (История на чуждия 
език) от V семестър, III курс да се трансформират в 15 часа лекции по 
Съвременен италиаснки език – Морфология в V семестър, III курс. 

 15 часа лекции по Историческа лингвистика (История на чуждия 
език) от VI семестър, III курс да се трансформират в 15 часа лекции по 
Съвременен италиански език – Синтаксис в VI семестър, III курс. 

 
25. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните корекции в учебния план на 
специалност Приложна лингвистика (2 чужди езика): 

 Дисциплината Морфология – Първи чужд език III курс, V семестър – да 
стане 30 часа лекции и 15 часа упражнения, както е при дисциплината 
Морфология – втори чужд език. 

 
26. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени за учебната 
2015/2016 година в учебния план на специалност Френска филология във 
връзка с провеждане на обучение по индивидуален план на Маргарита 
Владимирова Костова : 

 Избираема дисциплина 4 – „Анализ на литературен текст“ – 15 часа 
лекции и 15 часа упражнения от III курс, V семестър се преместват в III 
курс, VI семестър. 

 Френска литература (Романтизъм) – 30 часа лекции и 30 часа 
упражнения от III курс, VI семестър се премства в III курс, V семестър.  

 
27. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Приложна лингвистика – Английски език и корейски език (II курс за учебната 
2015/2016 година) : 



 Дисциплината Фонетика на корейския език да бъде преместена от III 
семестър, II курс в IV семестър, II курс, за да бъде преподаван със 
същия предмет на специалността Български език и корейски . 

 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат признати дипломите на Ана Исабел Диас 
Гарсия за: 

1. ОКС Бакалавър по Испанска филология от Университета на Саламанка, 
Испания; 

2. ОКС Магистър по Преподаване на испански като чужд език от 
Университета на Саламанка, Испания. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                             ПРОТОКОЛЧИК: 

                       /Татяна Петкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 30.11.2015 година  

(Протокол  №  177) 
 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 26 гласували, 26 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. 

д-р Надя Петрова Чернева за зам.-декан по международно сътрудничество и 

проектна дейност. 

 

2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 26 гласували, 21 гласа „за“, 4 гласа „против“, 1 бяла 

бюлетина) доц. д-р Елена Славова Гетова за зам.-декан по учебна работа и 

научно-организационна дейност. 

 

3. РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 26 гласували, 21 гласа „за“, 4 гласа „против“, 1 бяла 

бюлетина) доц. д-р Константин Иванов Куцаров за зам.-декан по учебна 

работа и работа със студенти. 

 

4. РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 26 гласували, 20 гласа „за“, 5 гласа „против“, 1 бяла 

бюлетина) доц. д-р Борян Георгиев Янев за зам.-декан по научна и проектна 

дейност. 

 

5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за“, 0 гласа „против“) 

проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов за ръководител на Катедрата по 

българска литература и теория на литературата. 

 

6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за“, 0 гласа „против“) 

доц. д-р Иван Тодоров Русков за ръководител на Катедрата по история на 

литературата и сравнителното литературознание. 

 

7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за“, 0 гласа „против“) 

доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова за ръководител на Катедрата по 

общо езикознание и история на българския език. 



8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за“, 0 гласа „против“) 

проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска за ръководител на Катедрата по български 

език. 

 

9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за“, 0 гласа „против“) 

доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова за ръководител на Катедрата по 

славистика. 

 

10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за“, 0 гласа „против“) 

доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова за ръководител на Катедрата по руска 

филология. 

 

11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за“, 0 гласа „против“) 

доц. д-р Иван Илиев Шотлеков за ръководител на Катедрата по английска 

филология. 

 

12. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 30 гласували, 30 гласа „за“, 0 гласа „против“) 

доц. д-р Руси Николов Николов за ръководител на Катедрата романистика и 

германистика. 

 

13. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2015/2016 година: 

Катедра 

№ 

по 

ред 
Шифър 

Област на висше 

образование, 

професионално 

направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна 

степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 

 ІІ 2. Хуманитарни науки   

  2.1. Филология    

БЛТЛ 
Проф. д.ф.н. Любка 

Липчева-Пранджева 

 

1  Българска литература 

/Българска литература след 

Първата световна война/ 

 

1 

 

 

БЛТЛ 
Проф. д.ф.н. Инна 

Пелева 

 

2  Българска литература 

/Българска литература от 

Освобождението до края на 

Първата световна война/ 

1  



Катедра 

№ 

по 

ред 
Шифър 

Област на висше 

образование, 

професионално 

направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна 

степен  “доктор” 

ИЛСЛ 
Доц. д-р Мила 

Кръстева 

3  Българска литература 

/Възрожденска литература/ 

1  

ИЛСЛ 
Доц. д-р Иван 

Русков 

4  Българска литература 

/Българска литература от 

Освобождението до края на 

Първата световна война/ 

 

2 

 

 

ИЛСЛ 
Доц. д-р Татяна 

Ичевска 

5  Българска литература 

/Българска литература след 

Първата световна война/ 

1  

ИЛСЛ 
Доц. д-р Светла 

Черпокова-

Захариева 

6  Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, 

Азия и Австралия 

/Сравнително 

литературознание/ 

1 

 

 

 

ОЕИБЕ 
Доц. д-р Христина 

Тончева-Тодорова 

7  Български език /История на 

българския език/ 

1  

Български език 
Проф. дфн Диана 

Иванова 

8  Български език /История на 

новобългарския книжовен 

език/ 

1  

Български език 
Доц. д-р Красимира 

Чакърова 

9  Български език 

/Морфология/ 

1  

Български език 
Доц. д-р Петя 

Бъркалова 

10  Български език /Синтаксис/ 1  

Български език 
Доц. д-р Ваня 

Зидарова 

11  Български език 

/Лексикология/ 

1  

Български език 
Проф. д.ф.н. Вера 

Маровска 

12  Български език 

/Стилистика/ 

  

Славистика 
Проф. д.ф.н. Иванка 

Гугуланова 

13  Салвянски езици 

/Съвременен послки език/ 

1 

 

 

 

Руска филология 
Доц. д-р Надя 

Чернева 

14  Славянски езици 

/Лингвокултурология/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Елена 

Томова 

15  Руска литература и 

литература на народите на 

СССР /Фолклор и стара 

руска литература/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Николай 

Нейчев 

16  Руска литература и 

литература на народите на 

СССР /Руска литература на 

XIX век/ 

1  



Катедра 

№ 

по 

ред 
Шифър 

Област на висше 

образование, 

професионално 

направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна 

степен  “доктор” 

Руска филология 
Доц. д-р Тодор 

Георгиев 

17  Руска литература и 

литература на народите на 

СССР /Руска литература на 

XX век/ 

1  

Английска 

филология 

18  Германски езици: 

Английски език 

(Лексикология) 

  

Английска 

филология 

19  Германские зици: 

Английски еизк 

(Съвременен английски 

език) 

  

Английска 

филология 

20  Англоезична литература 

(Американска литература) 

  

Романистика и 

германистика 
Доц. д-р Руси 

Николов 

21  Романски езици 

/Съвременен френски език/ 

 

1  

Романистика и 

германистика 
Доц. д-р Мая 

Тименова-Коен 

22  Френскоезична литература 1  

Романистика и 

германистика 
Проф. дфн Иван 

Кънчев 

23  Ромаснки езици 

/Съвременен испански език 

– Морфология на 

съвременния испански 

език/ 

1  

  1. Педагогически науки   

  1.3 Педагогика на обучението 

по... 

  

Руска 

филолиогия 
Доц. д-р Надя 

Чернева 

24  Методика на обучението по 

руски език 

1  

                                                                                                                  

ОБЩО: 

24  

 

14. РЕШЕНИЕ: ФС приема ас. Кристина Стоянова Крислова от Юридическия 
факултет на ПУ "П.Хилендарски" да бъде зачислена като докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедрата по английска филология, по: област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология; докторска програма Германски езици (Английски език); с тема 
на дисертационния труд "Модалност и юридическа употреба на Shall и May и 
техните еквиваленти на български език в законодателството на ЕС" и 
научен ръководител доц. Михаил Страшимиров Грънчаров.  



 

15. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Соня Хмаяк Мекенян, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Романски езици (Съвременен френски език); 
с тема на дисертационния труд "Категорията таксис в съвременния френски 
и български език" и научен ръководител проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска.  

 

16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 

да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Владимир Атанасов Янев за 

срок от една година, считано от 26.01.2016 г. 

 

17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 

1. Проф. д.п.н. Ангел Маринов Петров – 50 часа упражнения по Особености 

на научния и методически дискурс в МП „Образованието по български език и 

литература в средното училище“, с тарифна ставка 7.00 лв. на час 

упражнение. 

2. Доц. д-р Пенка Христова Гарушева-Карамалакова – 30 часа упражнения 

по Лингводидактични особености на билингвалното обучение в МП 

„Образованието по български език и литература в средното училище“, с 

тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

3. Доц. д-р Красимира Славчева Алексова – 150 часа упражнения по 

Социолингвистика в МП „Актуална българистика“, с тарифна ставка 6.00 лв. 

на час упражнение. 

4. Проф. Яни Михайлов Милчаков – 120 часа упражнения по Социология на 

литературата в МП „Актуална българистика“, с тарифна ставка 7.00 лв. на 

час упражнение. 

5. Кирил Крумов Кадийски – 10 часа упражнения по Поезия и превод, с 

тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

  



Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 

1. Проф. д-р Мария Георгиева Сотирова – 100 часа упражнение по 

Управление на човшките ресурси, с тарифна ставка 7.00 лв. на час 

упражнение. 

2. Стефан Атанасов Райчев – 80 часа упражнения по Управление на 

човешките ресурси, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 04.01.2016 година  

(Протокол  №  178) 
 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по общоезикознание и история на 
българския език на факултет Филологически на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр.88 от 13.11.2015 г. по: област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология (Тюркски езици – Съвременен турски език), ФС утвърждава 
следния състав на научно жури: 

 
Външни членове за Пловдивския университет 
 

1. Проф. д-р Иван Калчев Добрев – пенсионер, гр. София, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Тюркски езици); 

2. Доц. д-р Христо Иванов Салджиев – Тракийски университет, гр. Стара 
Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.2. Педагогика (История на образованието 
и образователни политики). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 

1. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание); 

2. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – Историческа лингвистика). 

3. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова  – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език) – вътрешен. 

 
Резервни членове 
 

1. Доц. д-р Аник Бохос Минасян-Добрева – пенсионер, хоноруван 
преподавател в СУ,  гр. София, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Тюркски езици) – външен; 

2. Доц. д-р Станка Желязкова Козарова – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание). 

  



 
ФС приема конкурсният изпит да се проведе на  03.02.2016 г. от 13.30 часа, в 
Заседателната зала на Ректората.  
 
 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 25.01.2016 година  

(Протокол  №  179) 
 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС избира Дора Василева Иванова за редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Българска литература 
(Българска литература след Първата световна война) с тема на 
дисертационния труд „Конципиране на българската история в романа от 90-
те години до днес“ и научен ръководител доц. д-р Татяна Иванова Ичевска. 
 

2. РЕШЕНИЕ: ФС избира Ана Атанасова Тобиева за редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Българска литература 
(Българска литература от Освобождението до края на Първата световна 
война) с тема на дисертационния труд „1897 – отношения на литературното 
и политическото“ и научен ръководител доц. д-р Живко Желев Иванов. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС избира Маргарита Констатинова Куцарова за редовен 
докторант към Катедра по руска филология по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; 
докторска програма Славянски езици (Морфология на съвременния руски 
език) с тема на дисертационния труд „Значението предходност и начините за 
неговото експлициране в бълграския, руския и английския език“ и научен 
ръководител доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС избира Милена Иванова Найденова за редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен френски език – синтаксис) с тема на 
дисертационния труд „Трансферни правила за превод на именната група от 
френски и български език“ и научен ръководител доц. д-р Малника Димитрова 
Дичева-Николова. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС избира Ана Исабел Диас Гарсия за редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология) с тема 
на дисертационния труд „Прагматика в рекламните текстове“ и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. 
 



6. РЕШЕНИЕ: ФС избира Лидия Дочкова Шамова за редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология) с тема 
на дисертационния труд „Езиковата солидарност при глаголи за изразяване 
на гласове на живи същества в българския и испанския език“ и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС избира Ирина Георгиева Митърчева за задочен докторант 
към Катедра по общо езикознание и история на български език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание 
(Социолингвистика) с тема на дисертационния труд „Билингвизъм и диглосия 
в Северна Ирландия, Уелс, Шотландия и Ейре“ и научен ръководител проф. д-р 
Иван Чобанов. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС избира Христина Танева Вихрогонова за редовен докторант 
към Катедра по общо езикознание и история на български език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание с тема на 
дисертационния труд „Физическата и умствената дейност на човека в 
речниковия фонд на немския и българския език“ и научен ръководител доц. д-
р Борян Янев. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Кристина Стоянова Крислова, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедра по английска филология по: област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Германски езици (Английски език); с тема на 
дисертационния труд "Модалност и юридическа употреба на Shall и May и 
техните еквиваленти на български език в законодателството на ЕС" и 
научен ръководител доц. Михаил Страшимиров Грънчаров.  
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема в индивидуалния план на обучение на Златка 
Любомирова Дюлгерова, редовен докторант към Катедрата по славистика по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сръбска, хърватска и словенска 
литература) дисциплините „Модернизъм и Постмодернизъм в литературата“, 
„Методология на литературното изследване и „Съвременни тенденции в 
литературното изследване“ да бъдат заменени с дисциплините 
„Интерпретативни подходи към литературната творба“ и „Съвременна чужда 
литература“. 
 



11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в наименованието на темата от 
Социалното и духовното в проповедите от „Книга Григория Цамблака” в 
„Социалното и духовното в три слова от „Книга Григория Цамблака” на 
дисертационния труд на Екатерина Станимирова Стойчева, редовен 
докторант към Катедрата по българска литература и теория на литературата, 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, докторска програма Българска литература  
(Старобългарска литература) и научен ръководител доц. д-р Мария Шнитер. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната за срок от една година редовната 
докторантура на Женя Маринова Гундашева, редовен докторант към 
Катедрата по романистика и германистика, по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, 
докторска програма Романски езици  (Синтаксис на съвременния френски 
език) и научен ръководител доц. д-р Малинка Дичева-Николова, считано от 
01.02.2016 година. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислен с право на защита, считано 
от 29.12.2015 г., Стойно Стефанов Спасов, редовен докторант към Катедрата 
по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на 
дисертационния „Система на полските фамилни имена в съпоставка с 
българските“  и научен ръководител проф. д-р Иван Чобанов. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 180.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Таня Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедрата по 
общо езикознание и история на българския език, по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Общо и сравнително езикознание 
(Балканско езикознание) с тема на дисертационния труд „Тенденции към 
аналитизъм в именната система на съвременния гръцки език 
(съществителни и прилагателни имена)“ и научен ръководител доц. д-р 
Сойна Пороманска. 
 
15. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Таня Георгиева Иванова с 
дисертационен труд на тема: „Тенденции към аналитизъм в именната 
система на съвременния гръцки език (съществителни и прилагателни 
имена)“, научен ръководител доц. д-р Сойна Пороманска по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология, докторска програма Общо и сравнително езикознание 
(Балканско езикознание), по решение на катедрения съвет, протокол № 

63/18.11.2015, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 
  



Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – СУ „Св. Климент 
Охридски“, г. София, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.2. История и археология  
(Документалистика, архивистика, палеографика (вкл. историография и 
източникознание) византийска и поствизантийска епоха); 

2. Проф. д.ф.н. Петя Запрянова Янева – СУ „Св. Климент Охридски“, г. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Класически езици); 

3. Проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – пенсионер, г. София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание).  

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Мирена Христова Славова – област на висше образование 

2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Класически езици – старогръцки език); 

2. Доц. д-р Станка Желязкова Козарова – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Общо и сравнително езикознание).  

 
Резервни членове:  
  

1. Доц. д-р Виолета Петрова Герджикова – СУ „Св. Климент Охридски“, г. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите 
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Антична култура и 
литература) – външен;  

2. Доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова – ПУ „Паисий Хилендарски, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език – История на българския 
език) – вътрешен. 

 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 16.05.2016 г., 
от 13,00 часа в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” (Ректорат). 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2016/2017 година: 

Катедра 

№ 

по 

ред 
Шифър 

Област на висше 

образование, 

професионално 

направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна 

степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 

 ІІ 2. Хуманитарни науки   

  2.1. Филология    



Катедра 

№ 

по 

ред 
Шифър 

Област на висше 

образование, 

професионално 

направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна 

степен  “доктор” 

БЛТЛ 
Проф. д.ф.н. Любка 

Липчева-Пранджева 

1  Българска литература 

/Българска литература след 

Първата световна война/ 

 

1 

 

 

БЛТЛ 
Проф. д.ф.н. Инна 

Пелева 

 

2  Българска литература 

/Българска литература от 

Освобождението до края на 

Първата световна война/ 

1  

ИЛСЛ 
Доц. д-р Мила 

Кръстева 

3  Българска литература 

/Възрожденска литература/ 

1  

ИЛСЛ 
Доц. д-р Иван 

Русков 

 

4  Българска литература 

/Българска литература от 

Освобождението до края на 

Първата световна война/ 

 

1 

 

 

ИЛСЛ 
Доц. д-р Татяна 

Ичевска 

5  Българска литература 

/Българска литература след 

Първата световна война/ 

1  

ИЛСЛ 
Доц. д-р Светла 

Черпокова-

Захариева 

6  Антична и 

западноевропейска 

литература /Сравнително 

литературознание/ 

1 

 

 

 

ОЕИБЕ 
Доц. д-р Христина 

Тончева-Тодорова 

7  Български език /История на 

българския език/ 

1  

Български език 
Проф. дфн Диана 

Иванова 

8  Български език /История на 

новобългарския книжовен 

език/ 

1  

Български език 
Доц. д-р Красимира 

Чакърова 

Доц. д-р 

Константин 

Куцаров 

9  Български език 

/Морфология/ 

2  

Български език 
Доц. д-р Петя 

Бъркалова 

10  Български език /Синтаксис/ 1  

Български език 
Доц. д-р Ваня 

Зидарова 

11  Български език 

/Лексикология/ 

1  

Български език 
Проф. д.ф.н. Вера 

Маровска 

12  Български език 

/Стилистика/ 

1  

Български език 
Проф. дфн Диана 

Иванова 

13  Български език 

/Диалектология/ 

1  

Славистика 
Проф. д.ф.н. Иванка 

Гугуланова 

14  Салвянски езици 

/Съвременен послки език/ 

1 

 

 

 



Катедра 

№ 

по 

ред 
Шифър 

Област на висше 

образование, 

професионално 

направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна 

степен  “доктор” 

Руска филология 
Доц. д-р Надя 

Чернева 

15  Славянски езици 

/Лингвокултурология/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Петя 

Бъркалова 

16  Славянски езици 

/Синтаксис на съвременния 

руски език/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Елена 

Томова 

17  Руска литература /Фолклор 

и стара руска литература/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Николай 

Нейчев 

18  Руска литература /Руска 

литература на XIX век/ 

1  

Руска филология 
Доц. д-р Тодор 

Георгиев 

19  Руска литература /Руска 

литература на XX век/ 

1  

Английска 

филология 
доц. д-р Христо 
Стаменов 

20  Германски езици: 

Английски език 

(Лексикология) 

1  

Английска 

филология 
гл. ас. д-р Росица 
Декова 

21  Германские зици: 

Английски еизк 

(Съвременен английски 

език) 

1  

Английска 

филология 
доц. д-р Йордан 
Костурков 

22  Англоезична литература 

(Американска литература) 

1  

Романистика и 

германистика 
Доц. д-р Руси 

Николов 

23  Романски езици 

/Съвременен френски език/ 

 

1  

Романистика и 

германистика 
Доц. д-р Мая 

Тименова-Коен 

24  Френскоезична литература 1  

Романистика и 

германистика 
Проф. дфн Иван 

Кънчев 

25  Ромаснки езици 

/Съвременен испански език 

– Морфология на 

съвременния испански 

език/ 

1  

                                                                                             ОБЩО: 26  

 



17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по българска литература и 
теория на литературата по Област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1 Филология, научна специалност 
Теория и история на литературата (Теория на литературата) със срок 2 
(два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по българска литература и 
теория на литературата по Област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по, научна 
специалност Методика на обучението по български език със срок 2 (два) 
месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
19. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по българска 
литература и теория на литературата за заемане на академичната длъжност 
„доцент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология Теория на литературата , 
обнародван в Държавен вестник, брой 88 от 13.11.2015 година, ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 

 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Ст.н.с. д.ф.н. Радосвет Стефанов Коларов – пенсионер, София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност - Теория и история 
на литературата; 

2. Проф. д.ф.н Валери Стоилов Стефанов - СУ „Климент Охридски", 
София, Област на висшето образование – 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление – 2. 1. Филология; научна специалност – 
Теория и история на литературата 

3. Проф. д.ф.н. Цветан Кирилов Ракьовски – ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
Благоевград, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност - 
Теория и история на литературата; 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев – ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление – 2.1. Филология; научна специалност - 
Теория и история на литературата;  

2. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов – ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление – 2.1. Филология; научна специалност - 
Теория и история на литературата 

3. Проф. д.ф.н. Албена Владимирова Хранова - ПУ „П. Хилендарски“, 
Пловдив, област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 



професионално направление – 2.1. Филология; научна специалност - 
Теория и история на литературата 

4. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 
област на висшето образование – 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление – 2.1. Филология, научна специалност - 
Теория и история на литературата. 

 
Резервни членове:  

  
1. Проф. д.ф.н. Сава Йорданов Василев – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, В. 

Търново, област на висшето образование – 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление – 2.1. Филология; научна специалност – 
Теория и история на литературата - външен.  

2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев - ПУ "Паисий Хилендарски", 
Пловдив, област на висшето образование – 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление – 2.1. Филология, научна специалност – 
Българска литература - вътрешен. 

 
20. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява еднократно преместване на лекции от летен 
семестър на акад. 2015/16 г. в зимен семестър на акад. 2016/17 г. по следните 
дисциплини, респ. специалности:  
ПЪРВИ НЕМСКИ ЕЗИК:  
- Морфология на СНЕ(специалност Приложна лингвистика – от II курс, 4 
семестър се премества в III курс, 5 семестър) – 15 часа лекции.  
- Синтаксис на СНЕ (специалност “Приложна лингвистика” – от III курс, 6 
семестър се премества в  IV курс, 7 семестър) – 15 часа лекции.  
ВТОРИ НЕМСКИ ЕЗИК:  
- Морфология на СНЕ (специалност “Приложна лингвистика” - от II курс, 4 
семестър се премества в III курс,  5 семестър) – 15 часа лекции.  
- Синтаксис на СНЕ (специалност “Приложна лингвистика” – от III курс 6 
семестър - се премества в 4 курс 7 семестър) - 15 часа лекции. 
- Морфосинтаксис на СНЕ (специалности “Лингвистика с информационни 
технологии”, “Лингвистика с маркетинг”, “Лингвистика с бизнес 
администрация” – от II курс, 4 семестър се премества в III курс, 5 семестър) – 
15 часа лекции  
 
Забележка: Изпитите по всички дисциплини излизат през януарската сесия на 
акад. 2016/17 г.  
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на магистърска 
програма Превод и интеркултурна комуникация: 

 Задължителната дисциплина „Интеркултурни взаимодействия – 
въпроси и решения“ с преподавател Леа Давчева да бъде заменена с 
„Религиозни конфликти и религиозна толерантност в Югоизточна 
Европа“ с преподавател доц. д-р Мария Шнитер. 

 



22. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следното решение: при сторниране на платена 
такса (260.00 лева) за полагане на изпит TestDaF преди изтичане на крайния 
срок за регистрация, на лицето се възстановяват 85 % от сумата (221.00 лева), 
а 15 % (39.00 лева) се отчисляват за Център TestDaF. След изтичане на 
крайния срок за регистрация, таксата за участие не се възстановява. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 
да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Иван Петров Чобанов за 
срок от една година, считано от 26.03.2016 г. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 
1. д-р Маргарита Кирилова Христова – 6 часа упражнения по Библията в 

часовете по литература. 
 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
 
1. Славка Лазарова Михайлова – 100 часа упражнения по Антична и 

западноевропейска литература и Литература за деца и юноши. 
 
Катедра по български език: 
 
1. Станка Иванова Тренчева – 25 часа упражнения по Бизнес умения (преговори, 

управление, лидерство). 
2. Ивайло Иванов Иванов – 25 часа упражнения по Бизнес умения (преговори, 

управление, лидерство). 
 
Катедра по руска филология: 
 
1. Таня Василева Атанасова – 250 часа упражнения по Руска литература на 19 

век и Практически курс по руски език. 
2. Диана Николаева Шкодрова – 100 часа упражнения по Практически курс по 

руски език. 
3. Елена Костадинова Нейчева – 120 часа упражнения по Практически курс по 

руски език. 
4. Стефан Пламенов Иванчев – 150 часа упражнения по Съвременен китайски 

език. 
5. Иван Любомиров Петров – 200 часа упражнения по Практически китайски 

език. 
6. Елица Димитрова Миланова – 200 часа упражнения по Практически 

китайски език. 
 
Катедра по английска филология: 
 
1. Сотир Николов Рангелов – 60 часа упражнения по Технически превод. 



2. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 600 часа упражнения по Американска 
литература, Странознание на Великобритания, Странознание на САЩ, 
Практически английски език - писмени упражнения и превод. 

 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2015/2016 г. със следните преподаватели в магистърски програми 
Превод за европейските институции и Превод и интеркултурна 
комуникация: 
 

1. Доц. д-р Янка Русева Тоцева – 20 часа упражнения по Интеркултурна 
комуникация – II част. 

2. Владимир Молле – 30 часа упражнения по Терминологични аспекти при 
превода на документи от ЕС и Стилистични аспекти при превода на 
документи на ЕС. 

 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология“: 
 

1. Ас. Ноеми Гарабед Доникян – 190 часа упражнения по Текуща 
педагогическа практика и Преддтпломна педагогическа практика по 
история. 

 
27. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по международно сътрудничество към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател: доц. д-р Надя Чернева 
Членове: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева 
                   доц. д-р Мила Кръстева 
                   ас. Величка Симонова-Гроздева 
                   доц. д-р Ваня Зидарова 
                   ас. Мария Кръстева 
                   ас. Милена Кацарска 
                   доц. д-р Малинка Дичева-Николова 
                   ас. Иванка Танева 
                   гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте 
                   ас. Лидия Шамова 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по учебна дейност и планове към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател: доц. д-р Константин Куцаров 
Членове: проф. д.ф.н. Инна Пелева 
                     ас. д-р Ана Маринова  
                    доц. д-р Татяна Ичевска 
                    проф. д.ф.н. Клео Протохристова  
                    проф. д-р Иван Чобанов 
                    гл. ас. д-р Ани Кемалова 
                    ас. Мария Павлова 
                    доц. д-р Красимира Чакърова  



                    гл. ас. д-р Борислав Борисов  
                    доц. д-р Юлиана Чакърова 
                    гл. ас. д-р Майя Кузова                  
                    ас. Славка Грънчарова 
                    ас. Златка Червенкова 
                    ас. Веселина Койнакова 
                    гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте 
                    докт. Джесика Де Манев 
                    ас. Живка Петкова  
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по научна работа и проекти към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател: доц. д-р Борян Янев 
Членове: проф. д.ф.н. Любка Липчева 
                     гл. ас. д-р Фани Бойкова  
                     гл. ас. д-р Соня Александрова  
                     ас. д-р Харун Бекир  
                     проф. д.ф.н. Диана Иванова  
                     гл. ас. д-р Лилич Иванова  
                     гл. ас. д-р Атанаска Тошева  
                     гл. ас. д-р Витана Костадинова 
                     гл. ас. д-р Росица Декова  
                     гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по КСК към Филологическия факултет 
в състав: 
Председател: доц. д-р Елена Гетова 
Членове: ас. д-р Иван Чолаков  
                     гл. ас. д-р Гергина Кръстева  
                     гл. ас. д-р Антоанета Джельова  
                     гл. ас. д-р Теофана Гайдарова 
                     ас. Марияна Куршумова  
                     ас. Гергана Иванова-Вълева  
                     гл. ас. д-р Милена Стойкова  
                     ас. Магдалена Гогалчева  
                     доц. д-р Мая Тименова-Коен  
                     ас. Александер Родригес  
                     гл. ас. д-р Радослава Минкова  
                     ас. Живка Петкова  
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по атестиране към Филологическия 
факултет в състав: 
Председател: доц. д-р Живко Иванов 
Членове: гл. ас. д-р Фани Бойкова  
                     доц. д-р Станка Козарова  
                     доц. д-р Ваня Зидарова  
                     гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева  
                     гл. ас. д-р Наталия Христова  
                     гл. ас. д-р Атанас Манчоров  



                     доц. д-р Малинка Дичева-Николова  
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по акредитация и качество към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател: доц. д-р Борян Янев 
Членове: гл. ас. д-р Димитър Кръстев  
                     гл. ас. д-р Здравко Дечев  
                     гл. ас. д-р Ани Кемалова  
                     гл. ас. д-р Бистра Дикова  
                     гл. ас. д-р Лилия Иванова  
                     гл. ас. д-р Наталия Христова 
                     гл. ас. д-р Росица Декова 
                     ас. Веселина Койнакова  
                     гл. ас. д-р Златороса Неделчева-Белафанте  
 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Петкова/ 

 
 
Вярно с оригинала: 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 22.02.2016 година  

(Протокол  №  180) 
 

 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Славка Лазарова Михайлова с 
дисертационен труд на тема: „Мит и история в българската литература за 
деца (1878 –  1944)“, научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова 
Протохристова по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2. 1. Филология, докторска програма Теория и 
история на литературата /Детска литература/, по решение на катедрения 
съвет, протокол № 3/29.01.2016, ФС утвърждава следния състав на научното 
жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Доц. д-р Виолета Петрова Герджикова – СУ „Св. Климент Охридски“, г. 

София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология ; научна специалност  Литература на народите 
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия  /Антична култура и 
литература/ 

2. Доц. д-р Йоана Кирилова Недялкова-Сиракова  - – СУ „Св. Климент 
Охридски“, г. София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност   Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия  /Теория и практика на превода – класически езици/ 

3. Доц. д-р Младен Стоянов Енчев – ШУ “Епископ Константин Преславски“, гр. 
Шумен,  област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология;  научна специалност  Теория 
и история на литературата 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова – ПУ “Паисий Хилендарски“ 

Катедра „История на литературата и сравнително литературознание”; 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално 
направление 2. 1. Филология; научна специалност  Литература на народите 
на Европа, Америка, Африка, Азия, и Австралия /Сравнително 
литературознание/. 

2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – ПУ “Паисий Хилендарски“ , Катедра 
„Българска литература и теория на литературата” – област на висше 
образование 2. хуманитарна ; професионално направление 2.1. филология; 
научна специалност Българска литература /Българска литература след 
Първата световна война/. 

 

 



Резервни членове:  
  
1. Доц. д-р  Невена Аспарухова Панова-Димитрова – СУ „Св. Климент Охридски“, 

г. София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология ; научна специалност  
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и    
Австралия   /Антична култура и литература/- външен.  

2. Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова – ПУ “Паисий Хилендарски“ Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 
1. Филология;  научна специалност  Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/ - 
вътрешен. 

 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 17.06.2016 г. 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 07.03.2016 година  

(Протокол  №  181) 
 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (23 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Харун Харун Бекир за 
„главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Тюркски 
езици – Съвременен турски език)  към Катедра по общо езикознание и история 
на български език на Филологическия факултет. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2016 г., Велика Атанасова Гюлемерова, редовен докторант към 
Катедрата по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Българска литература 
(Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война), 
с тема на дисертационния труд „Блудният син в българската литература“  и 
научен ръководител доц. д-р Иван Русков. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2016 г., Ирена Русева Русева, редовен докторант към Катедрата по 
български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български 
език (Морфология), с тема на дисертационния труд „Модалното значение 
възможност и изразяването му в съвременния български език“  и научен 
ръководител доц. д-р Красимира Чакърова. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отлчината оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2016 г., Милена Стоянова Видралска, редовен докторант към Катедрата 
по бълагрски език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български 
език (Морфология), с тема на дисертационния труд „Пасивност, залог и 
причастия в съвременния български език“  и научен ръководител доц. д-р 
Константин Куцаров. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислен с право на защита, считано 
от 01.03.2016 г., Якуб Микулецки, редовен докторант към Катедрата 
„Славистика“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Чешка 



литература), с тема на дисертационния труд „Егонд Бонди, или за поетиката на 
чешкия ъндърграунд“  и научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2016 г., Енчо Тилев Тилев, редовен докторант към Катедрата по руска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски 
езици (Морфология на съвременния руски език), с тема на дисертационния 
труд „Категориални и некатегориални значения в руската морфология (в 
съпоставка с български)“  и научен ръководител проф. д.ф.н. Стефана 
Димитрова. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2016 г., Таня Станиславова Найденова, редовен докторант към 
Катедрата по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език), с тема на 
дисертационния труд „Образът на жената в българската и испанската 
паремиология“  и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2016 г., Джесика Сиаботару Де Манев, редовен докторант към 
Катедрата по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език), с тема на 
дисертационния труд „Еврейско-испански народни умотворения и техните 
съответствия в българската традиция“  и научен ръководител проф. д.ф.н. 
Иван Кънчев. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислен с право на защита, считано 
от 01.03.2016 г., Слав Огнянов Петков, редовен докторант към Катедрата по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Романски езици (Съвременен френски език – Теория на превода), с тема на 
дисертационния труд „Лингвистични и социокултурни аспекти на превода през 
XX и в началото на XXI век“  и научен ръководител доц. д-р Борис Наймушин. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2016 г., Марияна Асенова Карталова, редовен докторант към Катедрата 
по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на 



дисертационния труд „Фразеологични единици със зоо- и фитокомпонент в 
българския и гръцкия език“  и научен ръководител доц. д-р Станка Козарова. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Мария Димитрова Панова, редовен докторант към 
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Българска литература (Българска литература 
от Освобождението след Първата световна война), с тема на дисертационния 
труд „Поезията на Константин Павлов в модерните движения на българската 
лирика (контексти, оразличавания, проекции)“ и научен ръководител доц. д-р 
Владимир Янев. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на София Николаева Ненова, редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително литературознание), с 
тема на дисертационния труд „Рецепция на Томас Ман и Херман Хесе в България 
(Съпоставително изследване)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Клео 
Протохристова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Ивелина Димитрова Илиева, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд „Понятията 
мяра и количество – универсални признаци на езиковия знак (върху материал 
от съвременния български език)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Вера 
Маровска.  
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Радостина Колева Колева, редовен докторант към 
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Български език (Морфология), с тема на 
дисертационния труд „Езикова и комуникатовно-речева характеристика на 
родовите признаци в българския език“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Вера 
маровска. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Здравко Милчев Минчев, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 



науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд 
„Имперсоналността в съвременния български език“ и научен ръководител доц. 
д-р Красимира Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Димитър Паунов Георгиев, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Български език (Синтаксис), с тема на дисертационния труд „Копулативен тип 
предикативни отношения в българското сложно изречение“ и научен 
ръководител доц. д-р Петя Бъркалова. ФС утвърждава план-сметката за втората 
година от подготовката на докторанта. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Светла Димитрова Джерманович, редовен 
докторант към Катедра „Славистика“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските езици), с 
тема на дисертационния труд „Аорист и имперфект в славянските езици“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Куцаров. ФС утвърждава план-сметката 
за третата година от подготовката на докторанта. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Елица Георгиева Маринова, редовен докторант към 
Катедра „Славистика“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съпоставително 
славянско литературознание), с тема на дисертационния труд „Градът в 
експресионистичната проза на славянските литератури. Опит за 
диференциален компаративизъм“ и научен ръководител доц. д-р Жоржета 
Чолакова. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Златка Любомирова Неделчева, редовен докторант 
към Катедра „Славистика“ по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Сръбска, Хърватска и словенска литература), с тема на дисертационния труд 
„Постмодерният роман в сръбската и хърватската литература – Светислав 
Басара, Милорад Павич, Павао Павличич, Дубравка Угрешич“ и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Светлозар Игов ФС утвърждава план-сметката за 
третата година от подготовката на докторанта. 
 



20. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант 
към Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език), с тема на 
дисертационния труд „Дидактически модел „The Flipped classroom“ (класна 
стая) и прилагането му в часовете по лексикология на испанския език“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Иван кънчев. ФС утвърждава план-сметката за 
третата година от подготовката на докторанта. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Гергана Ангелова Петкова-Заралиева, редовен 
докторант към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен испански език), с 
тема на дисертационния труд „Семантика и стилистика на прилагателното 
име в публицистичния език“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев. ФС 
утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Ана Атанасова Тобиева, редовен докторант към Катедра по 
история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Българска литература (Българска литература 
от Освобождението до края на Първата световна война) с тема на 
дисертационния труд „1897 – отношенията на литературното и 
политическото” и научен ръководител доц. д-р Живко Иванов. ФС утвърждава 
план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Дора Василева Иванова, редовен докторант към Катедра по 
история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Българска литература (Българска литература 
след Първата световна война) с тема на дисертационния труд „Конципиране на 
българската история в романа от 90-те години на 20. век до днес” и научен 
ръководител доц. д-р Татяна Ичевска. ФС утвърждава план-сметката за първата 
година от подготовката на докторанта. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Маргарита Константинова Куцарова, редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Славянски езици (Морфология на съвременния руски език) с тема на 
дисертационния труд „Значението предходност и начините за неговото 
изразяване в българския, руския и английския език” и научен ръководител доц. 



д-р Юлиана Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Ирина Георгиева Митърчева, задочен докторант към Катедра 
по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Общо и сравнително езикознание 
(Социолингвистика) с тема на дисертационния труд „Билингвизъм и диглосия в 
Северна Ирландия, Уелс, Шотландия и Ейре” и научен ръководител проф. д-р 
Иван Чобанов. ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката 
на докторанта. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Христина Танева Вихрогонова, редовен докторант към Катедра 
по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Общо и сравнително езикознание с тема на 
дисертационния труд „Физическата и умствената дейност на човека в 
речниковия фонд на немския и българския език” и научен ръководител доц. д-р 
Борян Янев. ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката 
на докторанта. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Лидия Дочкова Шамова, редовен докторант към Катедра по 
Романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология) с тема на 
дисертационния труд „Билингвизъм в Каталуня: същност и специфика” и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за 
първата година от подготовката на докторанта. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Ана Исабел Диас Гарсия, редовен докторант към Катедра по 
Романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология) с тема на 
дисертационния труд „Прагматика в рекламните текстове” и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев. ФС утвърждава план-сметката за първата 
година от подготовката на докторанта. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Милена Иванова Найденова, редовен докторант към Катедра по 
Романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Романски езици (Съвременен френски език – Синтаксис) с тема на 
дисертационния труд „Трансферни правила за превод на именната група от 



френски на български език” и научен ръководител доц. д-р Малинка Дичева-
Николова. ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на 
докторанта. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 54.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Славка Лазарова Михайлова, редовен докторант към Катедрата 
по история на литературата и срванителното литературознание по 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Теория и история на литературата /Детска литература/ с тема на 
дисертационния : „Мит и история в българската литература за деца (1878 –
  1944)“, научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява молбата за откриване на процедура за защита на 
дисертация на Полина Андреева Димитрова, редовен докторант към Катедрата 
по руска филология по 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Славянски езици /Фразеология на 
съвременния руски език/ с тема на дисертационния : „Фразеология на 
съвременния руски език“, научен ръководител проф. д-р Стефка Георгиева. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантурата на Ивелина 
Димитрова Илиева, редовен докторант към Катедрата по български език по 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Български език /Морфология/ с тема на дисертационния : 
„Понятията мяра и количество – универсални признаци на езиковия знак 
(върху материал от съвременния български език)“, научен ръководител проф. 
д.ф.н. Вера Маровска. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променена темата на дисертационния труд на 
Дора Василева Иванова, редовен докторант към Катедрата по история на 
литературата и сравнителното литературознание по 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Българска 
литература /Българска литература след Първата световна война/ с научен 
ръководител доц. д-р Татяна Ичевска от „Конципиране на българската история 
в романа на 90-те години до днес“ в „Конципиране на българската история в 
романа от 90-те години на 20. век до днес“. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава актуализирания индивидуален план на Светла 
Димитрова Джерманович, редовен докторант към Катедра по славянска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност Славянски 
езици (Сравнителна граматика на славянските езици) с научен ръководител 
проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров, както следва: 

 Дисциплините „Беларуски език“ и „Словенски език“ да бъдат заменени 
с дисциплините „Прецеденти и феномени“ и „Алтернативна 
граматика“. 

 



35. РЕШЕНИЕ: ФС приема ас. Милена Ангелова Кацарска да бъде зачислена като 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по английска 
филология, по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Англоезична 
литература /Американска литература/; с тема на дисертационния труд 
"Prapositions: Prefacing American Literature in Bulgarian Translation 1948-1998“ 
(„Парапозиции – предговарянето на преводна американска литература в 
България 1948-1998“). ФС утвърждава индивидуалният и план за работа. 
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променена темата на дисертационния труд на 
Лидия Дочкова Шамова, редовен докторант към Катедрата по романистика и 
германистика по 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен испански език – 
Лексикология)  с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев от „Езиковата 
солидарност при глаголи за изразяване на гласове на живи същества в 
българския и испански език“ в „Билингвизъм в Каталуня: същност и 
специфика“. 
 
37. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Български език и английски език във Филиала на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ в гр. Смолян: 

 Дисциплината Латински език с хорариум 30 часа семинарни упражнения 
от летен семестър на учебната 2015/2016 година да се премести от II в IV 
семестър на учебната 2016/2017 година. 

 
38. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Френска филология във връзка с обучение по индивидуален план 
на Маргарита Владимирова Костова с фак. № 1303761002: 

 Дисциплината Историческа лингвистика (45 часа лекции и 15 часа 
упражнения) от III курс, VI семестър да се премести в IV курс, VIII 
семестър. 

 
39. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебния план на специалност 
Славистика: 

 Дисциплината История на българистиката и славистиката да се 
премести от I курс в V курс. 

Дисциплината в първи курс да бъде заменена с: 
1. Части на речта – 15 часа лекции (избираема дисциплина) с 

преподавател доц. д-р Ваня Зидарова. 
2. Правопис на чешкия език – 15 часа упражнения (факултативна 

дисциплина) с преподавател ас. Катерина Томова. 
3. Пунктуация на чешкия език – 15 часа упражнения (факултативна 

дисциплина) с преподавател гл. ас. д-р Борислав Борисов. 
 
40. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с информационни технологии  IV курс 



 Да бъде включена допълнителна факултативна дисциплина Медиен 
анализ с хорариум 15 часа семинарни занятия. 

 
41. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. Доц. д-р Юлия Христова Николова – 75 часа упражнения по Културна 
антропология в МП Актуална българистика. 

 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
 

1. Проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев – 20 часа упражнения по Флорентински 
ренесанс в Докторантско училище към Филологическия факултет. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Боряна Тенчева Тенчева – 400 часа упражнения по Странознание на 
Германия и Практически немски език. 

 
42. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  такса за участие в международния  изпит TestAS на 
немски и английски език в размер на 160.00 евро (320.00 лева), в съответствие с 
решението на Институт TestDaF (Германия). 
 
43. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява при сторниране на платена такса 160.00 евро (320.00 
лева) за полагане на изпит TestAS преди крайния срок за регистрация, на 
лицето се възстановяват 85 % от сумата (272.00 лв.), а 15 % (48.00 лв.) се 
отчисляват за Център TestDaF. След изтичане на крайния срок за регистрация, 
таксата за участие не се възстановява. 
 
44. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде издадено помагалото за студентите от МП 
Актуална българистика по Сравнително литературознание (Тематология) с 
автор проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова. 
 
45. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от катедрите дати и комисии за 
провеждане на Държавни изпити във Филологическия факултет през учебната 
2015/2016 година. 
 

46. РЕШЕНИЕ: ФС приема следните правилници и регламенти, свързани с 
дейността на Филологическия факултет: 

 Правилник за организиране на учебния процес във ФФ 
 Правила за организиране на учебния процес във ФФ - изпитни сесии 
 Регламент за използване  на информационно-техническите средства в 

учебния процес на ФФ 

https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/1-Pravilnik.pdf/27672899-b04c-49fe-9a77-1240fcd01872
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/2-Pravila.pdf/2cf0fe66-4957-422d-887c-3cfe4e79b36c
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/4-Reglament.pdf/bcf71b83-3bdb-4269-b023-b5c4e7acda87
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/4-Reglament.pdf/bcf71b83-3bdb-4269-b023-b5c4e7acda87


 Регламент за  прилагане на системата за осигуравяне, поддържане и 
развитие на качеството на обучението във ФФ 

 Регламент за участие на студентите и докторантите  в 
научноизследователската дейност на филологическия факултет 

 Регламент за получаване на електронен пощенски адрес 
 Регламент за отработване на пропуснати часове със студентите от ФФ 
 Регламент за дипломирането на студентите по бакалавърски и 

магистърски програми във ФФ 
 Регламент за разработване, приемане и актуализиране на учебната 

документация на ФФ 
 Регламент за придобиване на образователната и научна степен „Доктор" 

във ФФ 
 Регламент за реакция при неетични прояви във Филологическия 

факултет 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                            /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/0/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%D0%97%D0%90%20%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%20%20%D0%92%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%AF%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%95%D0%A2.pdf/07bcb6aa-770b-44e5-8344-ae1d6530ceb6
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/0/%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%A2%20%D0%97%D0%90%20%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%95%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%20%D0%98%20%D0%94%D0%9E%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A2%D0%95%20%20%D0%92%20%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%97%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%99%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%9D%D0%90%20%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%AF%20%D0%A4%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%A2%D0%95%D0%A2.pdf/07bcb6aa-770b-44e5-8344-ae1d6530ceb6
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/6-Reglament.pdf/13e9db05-1a32-42d6-8fe8-9cd51b1e26c7
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/7-Reglament.pdf/7a79c5b8-2cfe-4a21-afd3-9aaee4ddc14d
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/8-Reglament.pdf/6addc8e3-8e78-43cf-9932-8ec1b4995e50
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/8-Reglament.pdf/6addc8e3-8e78-43cf-9932-8ec1b4995e50
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/9-Reglament.pdf/bace1b57-0cfe-42e2-b7c8-a50fe7012135
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/9-Reglament.pdf/bace1b57-0cfe-42e2-b7c8-a50fe7012135
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/10-Reglament.pdf/986dc2e4-6b93-46b5-b833-e0ca7fe171ba
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/10-Reglament.pdf/986dc2e4-6b93-46b5-b833-e0ca7fe171ba
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/11-Reglament.pdf/0ad61a14-f040-436c-9740-8a2df16811d8
https://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/5909826/11-Reglament.pdf/0ad61a14-f040-436c-9740-8a2df16811d8


Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 07.04.2016 година  

(Протокол  №  182) 
 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по българска литература и 
теория на литературата по Област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1 Филология, научна специалност 
История на българската литература от Освобождението до края на 
Първата световна война със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема учебната документация за откриване на нова 
магистърска програма „Културноисторическа славистика (полски, чешки, 
сръбски и хърватски профил)“ в редовна форма на обучение. 
 ФС приема да бъдат определени 10 бройки държавна поръчка, а 
останалите студенти да бъдат обучавани в платена форма със семестриална 
такса от 450.00 лева. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема учебната документация за откриване на нова 
магистърска програма „Медиевистика и културна история“ в редовна форма 
на обучение. 
 ФС приема да бъдат определени 10 бройки държавна поръчка, а 
останалите студенти да бъдат обучавани в платена форма със семестриална 
такса от 400.00 лева. 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, 

 проведено на 27.04.2016 година  
(Протокол  №  183) 

 
 
1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по ска литература и 
теория на литературата за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1. 3. Педагогика на обучението по ...  /Методика на обучението по 
български език/,, обнародван в Държавен вестник, брой 32 от 22.04.2016 
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д-р Ангел Маринов Петров – СУ „Климент Охридски”, София, област 
на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български 
език); 
2. Проф. д.п.н. Маргарита Георгиева Христова-Плашилска – ШУ „Епископ 
Константин Преславски“, Шумен, област на висше образование 1. 
Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по... (Методика на обучението по български език); 
3. Проф. д-р Росица Александрова Пенкова – СУ „Климент Охридски”, София, 
област на висшето образование 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по 
български език); 
4. Проф. д-р Радослав Димитров Радев –  ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. 
Търново, област на висшето образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика 
на обучението по литература); 
5. Доц. д-р Пенка Xpистова Гарушева-Карамалакова - пенсионер, Стара 
Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по 
български език). 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Доц. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова – ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Пловдив, област на висше образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление; 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика 
на обучението по български език и литературата в началния етап на СОУ); 
2. Проф. д-р Галин Борисов Цоков – ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 
област на висшето образование –1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.1. Теория и управление на образованието (Управление на 
образованието); 
  



Резервни членове:  
  
1. Доц. д-р Соня Райчева Спилкова - ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по 
литература) – вътрешен; 
2. Доц. д-р Ганка Иванова Янкова – ШУ «Константин Преславски», Шумен,  
област на висшето образование – 1. Педагогически науки, професионално 
направление – 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението 
по български език) – външен. 
 
2. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по българска литература и теория 
на литературата на факултет Филологически на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр.32 от 22.04.2016 г. по: област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология Теория и история на литературата (Теория на литературата), 
ФС утвърждава следния състав на научно жури: 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Цветан Кирилов Ракьовски – ЮЗУ „Неофит Рилски“, 
Благоевград, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност - Теория и 
история на литературата; 
2. Доц. д.ф.н. Радосвет Стефанов Коларов – пенсионер, София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност - Теория и история на литературата; 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 

 
1. Проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев – ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление – 2.1. Филология; научна специалност - Теория и история на 
литературата;  
2. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов – ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив, 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление – 2.1. Филология; научна специалност - Теория и история на 
литературата; 
3. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 
област на висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2.1. Филология, научна специалност - Теория и история на 
литературата. 
 
  



Резервни членове 
 

1.  Доц. д-р Мая Стоянова Горчева - ПУ „Паисий Хилендарски” - Филиал "Любен 
Каравелов", Кърджали, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска 
литература (от Първата световна война до наши дни) - външен; 
2.  Доц. д-р Владимир Атанасов Янев - ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература (от 
Първата световна война до наши дни) - вътрешен. 
 
3. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по българска литература и теория 
на литературата на факултет Филологически на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр.32 от 22.04.2016 г. по: област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1. 3. 
Педагогика на обучението по ...  /Методика на обучението по български език/, 
ФС утвърждава следния състав на научно жури: 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.п.н. Георги Петков Иванов – Тракийски университет - Стара Загора 
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по 
техника и технологии); 
2. Доц. д-р Пенка Xpистова Гарушева-Карамалакова - пенсионер, Стара 
Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по 
български език). 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова - ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Български език - история на новобългарския 
книжовен език); 
2. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 
област на висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2.1. Филология, научна специалност - Теория и история на 
литературата. 
3. Доц. д-р Константин Иванов Куцаров – ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 
област на висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2.1. Филология, научна специалност (Съвременен български 
език). 
 
Резервни членове: 
 
1.  Доц. д-р Соня Райчева Спилкова - ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 
област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 



направление 1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по 
….) – вътрешен; 
2. Доц. д-р Мария Стоянова Ръжанкова-Петрова – пенсионер, Смолян, област 
на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 
1.3. Педагогика на обучението по... ( Методика на обучението по български 
език) – външен. 
 
4. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по българска литература и теория 
на литературата на факултет Филологически на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр.32 от 22.04.2016 г. по: област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология (История на българската литература от Освобождението до 
края на Първата световна война), ФС утвърждава следния състав на научно 
жури: 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова – СУ „Климент Охридски”, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература(от 
Освобождението до Първата световна война); 
2. Доц. д-р Катя Боянова Станева - СУ „Климент Охридски”, София,  област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, научна специалност - Българска литература (Възрожденска 
литература). 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 

 
1. Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева - ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература(от 
Освобождението до Първата световна война);  
2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев - ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература (от 
Първата световна война до наши дни) 
3. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 
област на висшето образование – 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2.1. Филология, научна специалност - Теория и история на 
литературата. 
 
Резервни членове 

 
1.  Доц. д-р Мая Стоянова Горчева - ПУ „Паисий Хилендарски” - Филиал "Любен 
Каравелов", Кърджали, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска 
литература (от Първата световна война до наши дни) - външен; 



2.   Доц. д-р Татяна Иванова Ичевска - ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, научна специалност - Българска литература (от 
Първата световна война до наши дни) - вътрешен. 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 09.05.2016 година  

(Протокол  №  184) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (23 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Димитър 
Тодоров Кръстев за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Теория на литературата)  към Катедра по българска литература 
и теория на литературата на Филологическия факултет. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (23 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Теофана 
Николова Гайдарова  за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Съвременен български език)  към Катедра по български език на 
Филологическия факултет. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за назначаване на асистент  с 
конкурсен изпит по Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология; Германски езици: Съвременен 
английски език. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора проф. д.ф.н. Иванка 
Тодорова Гугуланова да бъде назначена на половин щат за академичната 
2016/2017 година, считано от 01.09.2016 г. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовия договор на лектора по 
полски език д-р Йоанна Млечко с една година, считано от 01.07.2016 г. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовия договор на лектора по 
сръбски език ас. Дарка Хербез с една година, считано от 01.09.2016 г. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората към ÖeAD  (Австрийска 
служба за академичен обмен) и да бъде продължен трудовия договор с 
австрийския лектор маг. Тобиас Фок до края на академичната 2016/2017 
година. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен италианския лекторат и да бъде 
продължен трудовия договор с италианския лектор д-р Роберто Адинолфи до 
края на академичната 2016/2017 година. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гост-преподавател 
с код НКП: 2311 в Катедрата по романистика и германистика, за академичната 
2016/2017 година. 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде преназначена на ½ щат като преподавател 
по италиански език към Катедрата по романистика и германистика на 
Филологическия факултет Юлиана Александрова Христова. 
 



11. РЕШЕНИЕ: ФС приема ас. Станислава Петкова Илиева да бъде 
преназначена като преподавател по немски език след изтичане на трудов 
договор на 30.09.2016 г. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен с една година трудовият договор 
на д-р Жана Станчева като асистент към Катедра „Славистика“ на ½ щат. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да назначи д-р 
Росина Георгиева Кокудева като аситент към Катедра „Славистика“ за 
предстоящата 2016/2017 година до завръщането на гл. ас. д-р Таня Янкова 
Янкова. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебни планове: 
1. В учебните планове на специалностите Български език и чужд език, 
Приложна лингвистика, Лингвистика с онформационни технологии, 
Лингвистика с маркетинг и Лингвистика с бизнес администарция от 
следващата учебна година общият брой часове по Практически чужд език 
(първи) да се унифицира на 720 часа – по 90 часа всеки семестър. 
2. В учебните планове на специалностите Приложна лингвистика, 
Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с маркетинг и 
Лингвистика с бизнес администрация от следващата учебна година общият 
брой часове по Практически чужд език (втори) да се унифицира на 750 часа, 
като през първия и втория семестър те са по 105 часа, а останалите – по 90 
часа. 
3. Всички учебни планове на специалностите по ннаправление Педагогика на 
обучението по... (Български език и чужд език) да се приравнят в рамките на 
двата на езика по сега съществуващия базов план. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна: 

 в учебните планове на специалностите  Приложна лингвистика, 
Лингвистика с маркетинг и Лингвистика с информационни 
технологии: да бъдат включени 30 часа упражнения по СБЕ с практикум 
по Езикова култура. 

 
16. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява коригираните учебните планове на следните 
редовни магистърски програми към Катедрата по английска филология: 
1. Лингвистика и превод; 
2. Превод и бизнес комуникация; 
3. Language and Linguistics. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в семестриалните такси на 
магистърските програми в Катедрата по английска илология: 

 Лингвистика и превод (р.о., 2 семестъра) – от 500.00 лева на 550.00 лева 
на семестър. 

 Превод и бизнес комуникация (р.о., 2 семестъра) – от 500.00 лева на 
550.00    лева на семестър. 

 Language and Linguistics (р.о., 2 семестъра) – от 500.00 лева на 550.00  
лева на семестър. 



 Английски език и методика (з.о., 4 семестъра) – от 375.00 лева на 400.00 
лева на семестър. 

 Английски език и методика за РЧЕО (з.о., 3 семестъра) – от 375.00 лева 
на 400.00 лева на семестър. 

 
18. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в регламента за прием в 
магистърска програма Английски език и методика за РЧЕО: 

 От академичната 2016/2017 година приемът в програмата да се 
разшири със студенти, завършили професионални направления 1.3 
Педагогика на обучението по... (езици) и 2.1 Филология (с учителска 
правоспособност). 

 
19. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Балканистика, която да влезе в сила от учебната 2015/2016 година: 
дисциплината Втори балкански език в X семестър на V курс, водена от 
хоноруван преподавател, да се трансформира с Практикум по субтитриране 
(новогръцки език), която да се води от щатен преподавтел. Хорариумът от 30 
часа упражнения и броят кредити (3) се запазват непроменени. 

 
20. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с информационни технологии: дисциплината 
Информационни технологии в ономастиката от II семестър на III курс да 
бъде преместена в I семестър на  IV курс поради софтуерен проблем със 
системата ОНОМА СОФТ, с която работят студентите. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебните планове на 
специалностите Български език и корейски език и Приложна лингвистика 
(английски език и корейски език) :  
1. Дисциплината Съвременен корейски език (морфология) с натовареност 30 
часа лекции в V семестър, III курс да бъде заменена с Подготовка за 
сертификат (topic) – 30 часа семинарни занятия и в двете специалности. 
2. Дисциплината Корейска литература (19-и век) с натовареност 15 часа 
лекции и 15 часа семинарни занятия в V семестър, III курс да бъде заменена с 
дисциплината Корейска литература (20-и век) с хорариум 30 часа лекции и 
15 часа упражнения в специалност Български език и корейски език. 
3. В VII и VIII семестър на IV курс дисциплината Корейска литература (20-и 
век) отпада. 
4. Дисциплината Фонетика на корейския език в специалност Приложна 
лингвистика да бъде преместена от III семестър, II курс в II семестър, I курс, 
влизайки в поток със специалност Български език и корейски език. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебните планове на 
специалностите Руска филология, Френска филология, Английска 
филология, Приложна лингвистика, Лигвистика с бизнес администрация, 
Лингвистика с маркетинг и Лингвистика с инфорамционни технологии: в 
учебните планове да бъдат включени избираемите дисциплини Българския 
свят в концепти и идеи и Българска литература и етнокултура, 
конкуриращи се помежду си,  в VI семестър, III курс, с хорариум 30 часа лекции, 
завършващи с текуща оценка. 



 
23. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализирания учебен план на специалност 
Френска филология със следните промени от техническо естество: 
Ік. Ісем. 
Френски език (практически курс) – т.о. се променя в „продължава” 
Латински език – т.о. се променя в „продължава” 
Ік. ІІсем. 
Физическо възпитание – т.о. се променя в „продължава” с 0 кр. 
ІІк. ІІІсем. 
Френски език (практически курс) – т.о. се променя в „продължава” 
Физическо възпитание – т.о. се променя в „продължава” с 0 кр. 
ІІк. ІVсем. 
Съвременен френски език (Морфология) - т.о. се променя в „продължава” 
ІІІк. V сем. 
Френски език (практически курс) – т.о. се променя в „продължава” 
ІІІк. VІсем. 
Съвременен френски език (Синтаксис) - т.о. се променя в „продължава” 
ІVк. VІІсем. 
Френски език (практически курс) – т.о. се променя в „продължава” 
ІVк. VІІІсем. 
 Факултативна дисциплина 4 – „Интензивни методи за обучение по чужд език” се 
променя в „Теория и практика на дидактическите тестове по чужд език” 
 

24. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Марияна Асенова Карталова с 
дисертационен труд на тема: „Фразеологични единици със зоо- и 
фитокомпонент в българския и гръцкия език“, научен ръководител доц. д-р 
Станка Желязкова Козарова по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2. 1. Филология, докторска програма 
Общо и сравнително езикознание, по решение на катедрения съвет, протокол 
№ 5/06.04.2016, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет 

 
1. Проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.2. История и археология  (Документалистика, архивистика, 
палеографика (вкл. историография и източникознание) византийска и 
поствизантийска епоха); 
 
2.  Проф. д.ф.н. Петя Запрянова Янева – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Класически езици); 
3.  Проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – пенсионер, гр. София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание).  
 
  



Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 
1. Доц. д-р Станка Желязкова Козарова – област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание).  
2. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание). 

 
Резервни членове 
 
1. Доц. д-р Виолета Петрова Герджикова – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Старогръцка литература) – външен.  
2. Доц. д-р Ваня Иванова Зидарова  – ПУ „Паисий Хилендарски, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език) – вътрешен. 
 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 28.09.2016 г. 
от 13:00 часа в Заседателна зала (Ректорат). 
 

25. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Мина Георгиева Стойнова с 
дисертационен труд на тема: „Москва – Трети Рим“ и „Полша – предна крепост 
на християнството“ (Polska Antemurale Christianitatis) през периода 1444 – 
1683г.“,  научен ръководител проф. д.ф.н. Панайот Димитров Карагьозов по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология, докторска програма Литература на народите 
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска литература), по 
решение на катедрения съвет, протокол № 98/28.03.2016, ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 

 
1. Проф. д.ф.н. Панайот Димитров Карагьозов – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. 
София Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление 2.1. Филология; Научна специалност Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (История на славянските 
литератури);  
2. Проф. д.ф.н. Калина Бахнева Бахнева – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, 
Област на висше образование 2. Филология; Професионално направление 2.1. 
Филология; Научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия (Полска литература);  
3. Проф. д-р Яни  Михайлов Милчаков – УНИБИТ, гр. София, Област на висше 
образование 2. Филология; Професионално направление 2.1. Филология; 
Научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, 
Азия и Австралия (Славянски литератури);  
4. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – Институт за литература на БАН, гр. София, 
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление 2.1. Филология; Научна специалност Руска литература;  



 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 
1. Доц. д-р Николай Михайлов Нейчев – ПУ „Паисий Хилендарски”, Област на 
висше   образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. 
Филология; Научна специалност Руска литература. 

 
Резервни членове 
 
1. Проф. д.ф.н. Денка Недева Кръстева – Петрова - ШУ „Епископ Константин 
Преславски”, гр. Шумен, Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
Професионално   направление 2.1. Филология; Научна специалност Руска 
литература - външен 
2. Доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова – ПУ „Паисий Хилендарски”Област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. 
Филология; Научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия ( Славянски литература) - вътрешен 
 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 15.07.2016 г. 
от 14:00 часа в Зала „Компас“. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема преподавател Бистра Димитрова Поповска да бъде 
зачислена като докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по 
английска филология, по: област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Германски езици (Съвременен английски език – Фонетика на английския 
език); с тема на дисертационния труд "Ударението в сложни съществителни 
и фразовото ударение в английски и български език", с научен ръководител 
доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова. ФС утвърждава индивидуалният й 
план за работа. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 180.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Марияна Асенова Карталова, редовен докторант към 
Катедрата по общо езикознание и история на българския език, във връзка със 
защитата на дисертационен труд на тема „Фразеологични единици със зоо- и 
фитокомпонент в българския и гръцкия език“. 
28. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промененият индивидуален план (включени 
кредити) на Гергана Ангелова Петкова-Заралиева, редовен докторант към 
Катедрата по романистика и германистика, по област на висше образование:  
2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 Филология; 
докторска програма: Романски езици  (Съвременен испански език – 
Лексикология на съвременния испански език) с научен ръководител проф. 
д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промененият индивидуален план (включени 
кредити) на Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант към Катедрата 
по романистика и германистика, по област на висше образование:  2. 
Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 Филология; докторска 
програма: Романски езици  (Съвременен испански език – Лексикология на 



съвременния испански език) с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев 
Кънчев. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС приема във Втора комисия по български език и литература 
за държавни изпити във Филологическия факултет с председател проф. д.ф.н. 
Клео Протохристова да бъде включена и проф. д.ф.н. Любка Липчева-
Пранджева. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата за защити на дипломни работи в 
магистърска програма Образованието по български език и литература в 
средното училище. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените дати и комисии за првеждането на 
държавни изпити в магистърските програми: Учител по немски език – 4 
семестъра; Учител по немски език – 2 семестъра; Учител по френски език – 2 
семестъра; Учител по руски еизк – 2 семестъра; Приложна лингвистика с 
испански език – 2 семестъра. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата и комисиия за првеждането на 
държавен изпит – защити на дипломни работи в специализация Туризъм. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата и комисиия за првеждането на 
държавен изпит на специалност Ангийски език и физика. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2015/2016 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 
1. Васил Сотиров Сотиров – 12 часа упражнения по Съвременна българска поезия и 
преводите на френски език. 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
1. Илиана Димитрова Джамбазова – 180 часа упражнения по Старогръцки език и 
Практически новогръцки език. 
2. Марияна Асенова Карталова – 50 часа упражнения по Практически новогръцки език. 
 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 
1. Проф. д.ф.н. Александър Викторов Федотов – 60 часа упражнения по Корейска 
литература. 
2. Д-р Хван Джон Джеймс Канг – 220 часа упражнения по Практически корейски 
език и Четене с разбиране. 
3. Ралица Желязкова Манолова – 120 часа упражнения по Практически корейски 
език, Факултативна дисциплина 1 (Аудиране) и Лексикология на корейския език. 
4. Анета Руменова Димитрова – 60 часа упражнения по Странознание. 
 
  



Катедра „Славистика“: 
 
1. Д-р Росина Георгиева Кокудева – 120 часа упражнения по Славянски 
литератури. 
 
Катедра по руска филология: 
 
1. Иван Любомиров Петров – 150 часа упражнения по Практически китайски 
език. 
2. Елица Димитрова Миланова – 200 часа упражнения по Практически китайски 
език. 
3. Стефан Пламенов Иванчев – 60 часа упражнения по Морфология и Синтаксис 
на китайския език. 
 
Катедра по английска филология: 
 
1. Вадим Атанасов Банев – 150 часа упражнения Курс по английски език за 
докторанти. 
 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Славея Чавдарова Горанова – 500 часа упражнения по Практически испански 
език. 
2. Лидия Дочкова Шамова – 500 часа упражнения по Практически испански език. 
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2016/2017 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по руска филология: 
1. Доц. д-р Спаска Илиева Злачева – 40 часа упражнения по Морфология на 
съвременния руски език.   
2.  Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 220 часа упражнения по Руски фолклор и 
Стара руска литература и Избираема дисциплина.  
3. Гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 100 часа упражнения по Практически курс 
по руски език, с тарифна ставка 4,50 лева на час упражнение.  
4. Ас. Таня Василева Атанасова – 340 часа упражнения по Руска литература на 19 
век, ИД (руски език) и Практически курс по руски език.  
5. Ас. Катя Георгиева Ганева – 320 часа лекции по Методика на обучението по 
руски език, Хоспетиране и Практически курс по руски език. 
6. докторант Маргарита Константинова Куцарова – 260 часа упражнения по 
Практически курс по руски език. 
7. Боряна Тенчева Тенчева – 360 часа упражнения по Практически курс по руски 
език. 
8. Елена Костадинова Нейчева – 100 часа упражненния по Практически курс по 
руски език. 
9. Енчо Тилев Тилев – 130 часа упражнения по Морфология на съвременния руски 
език.  



10.  Полина Андреева Димитрова – 380 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, Методика на обучеинетопо руски език и Преддипломна педагогическа 
практика. 
11. Мина Георгиева Стойнова -   90 часа упражнения по Руска литература на 19 
век. 
12. Цветелина Валентинова Йовчева – 60 часа упражнения по Избираема 
дисциплина 3. 
13. Олга Васкова Моллова - 460 часа упражнения по Практически курс по руски 
език. 
14. Владислава Вескова Иванова – 360 часа упражнения по Руска литература на 
19 век и Практически курс по руски език. 
15. Стефан Пламенов Иванчев – 200 часа упражнения по Съвременен китайски 
език (морфология, синтаксис и стилистика). 
16. Иван Любомиров Петров – 500 часа упражнения по Странознание на Китай, 
Съвременен китайски език (фонетика) и Практически китайски език. 
17. Стефан Русинов Иванов – 150 часа упражнения по Китайска литература. 
18. Eлица Димитрова Миланова - 450 часа упражнения по Практически китайски 
език, Методика на обучението по китайски език и Преддипломна педагогическа 
практика. 
19. Евелина Хайн – 100 часа упражнения по Историческа лингвистика и ИД 1. 
20. Неделина Георгиева Георгиева – 150 часа упражнения по Съвременен 
китайски език (лексикология) и Практически китайски език. 
 
37. РЕШЕНИЕ: ФС приема приема следните нехабилитирани преподаватели на 
основен трудов договор и хонорар, които да водят лекционни курсове на 
студентите от специалност Български език и история – редовно и задочно 
обучение: 
1. гл. ас. д-р Пламен Василев Славов 
2. гл. ас. д-р Мина Колева Маринова 
3. гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов 
4. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов 
5. ас. д-р Станислав Николов Боянов 
 
38. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2016/2017 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология“: 

1. Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – 40 часа упражнения по Тракология; 

2. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – 50 часа упражнения по История на 

България (Средновековие); 

3. Доц. д- Иван Христов Джамбов – 100 часа упражнения по Археология и 

Музейно дело; 

4. Доц. д-р  Димитър Веселинов Димитров – 130 часа упражнения по 

Средновековна обща история и История на Византия; 

5. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 130 часа упражнения по История на 

балканските народи (XV-XX в); 



6. Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 80 часа упражнения по 

Историография 

7. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 50 часа упражнения по Избираема дисциплина 

2 (Българска етнология)(в з.о); 

8. Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христeва – 160 часа 

упражнения по Архивистика, Увод в историческото познание, Избираема 

дисциплина, Факултативна дисциплина 2 (в р.о.), 3 (в з.о); 

9. Хон. ас. Самуил Стойков Шивачев – 60 часа упражнения по История на 

балканските народи; 

10. Хон. ас. Ноеми Гарабед Доникян –  120 часа упражнения по Методика на 

обучението по История (упражнения), Хоспетиране, Текуща педагогическа 

практика по история, Преддипломна педагогическа практика по история (в р.о. 

и з.о); 

38. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (щатни и 
хонорувани), ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на 
ПУ в град Смолян през учебната 2016/2017 година в съответните 
специалности, както и дати и комисии за провеждане на държавни изпити. 
 
39. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените от Филиала на ПУ в град Смолян 
актуализирани списъци с избираеми и факултативни дисциплини, както и 
промените в учебните планове. 
 
 
40. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала „Любен 
Каравелов“ в град Кърджали през учебната 2016/2017 година в съответните 
специалности. 
ФС приема към предложенията за хонорувани преподаватели да бъде 
добавена и доц. д-р Теофана Гайдарова, която да поеме лекционния курс по 
Съвременен български език (Фонетика). 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                       /Татяна Петкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 27.06.2016 година  

(Протокол  №  185) 

 

 

1. РЕШЕНИЕ:  ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 

да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова за 

срок от една година, считано от 13.10.2016 г. 

 

2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 

да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Клео Стефанова 

Протохристова за срок от една година, считано от 07.07.2016 г. 

 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 

да не се прекратява трудовият договор на ас. Полина Николаева Петкова за срок от 

две години, считано от 01.10.2016 г. 

 

4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 

да не се прекратява трудовият договор на ас. Магдалена Деянова Гогалчева за срок 

от две години, считано от 01.10.2016 г. 

 

5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 

длъжност „главен асистент“ към Катедрата по романистика и германистика по 

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 

2.1 Филология, научна специалност  Съвременен немски език със срок 2 (два) месеца 

от обнародването му в Държавен вестник. 

 

6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ към Катедрата по английска филология по Област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, 

научна специалност Германски езици: Когнитивна лингвистика и историческа 

граматика на английския език  със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 

Държавен вестник. 

 

7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в семестриалните такси на 

магистърските програми в Катедрата по руска филология: 

 

 Превод за европейските институции –  550.00 лева на семестър. 

 Превод и интеркултурна комуникация (с един език) – 550.00    лева на 

семестър. 

 Превод и интеркултурна комуникация (с два езика) – 550.00    лева на 

семестър. 

 

 

8. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на образователна 

и научна степен "доктор" от Полина Андреева Димитрова с дисертационен труд на 

тема: „Фразеологизми с библейски произход в руски и български език“, с научен 

ръководител проф. д-р Стефка  Иванова Георгиева по област на висше образование 



2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, докторска 

програма Славянски езици (Фразеология на съвременния руски език) по решение на 

катедрения съвет, протокол № 9/06.06.2016, ФС утвърждава следния състав на 

научното жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет 

 

1. Проф. д.ф.н. Върбан Дилков Вътов – Последна месторабота: ВТУ „Св.св. 

Кирил и Методий”, Катедра по обща лингвистика и старобългаристика; област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, 

научна специалност: Български език;  

 

2. Проф. д.ф.н. Стефка Вълкова Петрова – НХА; област на висше образование 

2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 

специалност: Български език; 

 

3. Доц. д-р Татяна Сагидовна Ярулина – Лесотехнически университет, Катедра 

по чужди езици и педагогика; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност: Славянски езици 

(съвременен руски език). 

 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 

 

1. Доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област 

на висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 

Филология; Научни специалности: Славянски езици; Общо и сравнително езикознание 

– Когнитивна лингвистика; 

2. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра 

по руска филология; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност: Славянски езици 

(съвременен руски език); 

 

 

Резервни членове 

 

1. Доц. д-р Надя Петрова Чернева – ПУ „Паисий Хилендарски”; Област на 

висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 

Филология; Научна специалност: Славянски езици (Руски език – Лингвокултурология) 

– вътрешен член; 

2. Проф. д-р Неля Стефанова Иванова - Университет „Проф. д-р Асен    

Златаров” – Бургас, Департамент по езиково обучение; катедра „Славянски езици”; 

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 

Филология (Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика); Славянски езици 

(съвременен руски език) – външен член. 

 

 

 

ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 30.09.2016 г. от 

15:00 часа в конферентна зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски”. 



 

9. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от Катедрата по българска литература и 

теория на литературата дати  и комисия за провеждане на Държавни изпити 

(защита на дипломни работи) в магистърска програма Учител по български език и 

литература (неспециалисти) към Филологическия факултет през учебната 

2015/2016 година. 

 

10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 156.00 лева за отпечатване на 

автореферат на Полина Андреева Димитрова, редовен докторант към Катедрата по 

руска филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Славянски езици 

(Фразеология на съвременния руски език) с тема на дисертационния труд 

„Фразеологизми с библейски произход в руски и български език” и научен 

ръководител проф. д-р Стефка Иванова Георгиева. 
 

11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 110.00 лева за отпечатване на 

автореферат на Мина Георгиева Стойнова, редовен докторант към Катедрата по 

славистика, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Литература на 

народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Полска литература) с 

тема на дисертационния труд „Генезис, развитие и литературни отражения на 

митовете „Москва – Трети Рим” и „Полша – предна крепост на християнството” 

и научен ръководител проф. д.ф.н. Панайот  Димитров Карагьозов. 
 

12. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от Катедрата по руска филология дата и 

комисия за провеждане на Държавни изпити (защита на дипломни работи) в 

магистърска програма Актуална русистика към Филологическия факултет през 

учебната 2015/2016 година. 

 

13.РЕШЕНИЕ: ФС открива процедура за присъждане на научната степен доктор  

на науките на доц. д-р Иван Тодоров Русков по област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология, научна 

специалност Българска литература; тема на дисертационния труд „Символи и 

свят. Кръстът”. 

 

14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 

2015/2016 г. със следните преподаватели: 

 

Катедра по романистика и германистика: 

 

 

1. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян - упражнения по Методика на  обучението 

по френски език, Методика на обучението по немски език, Методика на обучението по 

испански език, Лексикология на френски език, Теория на превода и Практически 

френски език, участие в заседание за предварителното обсъждане на дисертационния 

труд на Ас. Соня Хмаяк Мекенян, докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата 

по романистика и германистика, съгласно тарифата на Правилника на Пловдивския 

университет “Паисий Хилендарски”. 

2. Кунка Василева Широкова - упражнения по Практически френски език.  

3. Мария Атанасова Нанева - упражнения по Практически испански език 



4. Проф. д. ф. н. Димитър Веселинов Димитров – Участие в заседание за 

предварителното обсъждане на дисертационния труд на Ас. Соня Хмаяк Мекенян, 

докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по романистика и германистика, 

съгласно тарифата на Правилника на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. 

 

  

15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 

2016/2017 г. със следните преподаватели: 

 

Катедра по българска литература и теория на литературата: 

 

1. Анна Ованес Модикян - упражнения по Хоспетиране, Текуща педагогическа 

практика и проверка на Преддипломен педагогически практика. 

 

2. Д-р Красимира Танева Танева - упражнения по МОБЛ за задочно обучение, 

Текуща педагогическа практика и за проверка на Преддипломна педагогическа 

практика. 

3. Данка Велчева Йорданова –упражнения по Старобългарска литeратура. 

4.  Екатерина Станимирова Стойчева – упражнения по Старобългарска 

литeратура. 

5. Д-р Ваня Георгиева Георгиева – упражнения по Българска литература след 

Освобождението.  

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 

 

1. Шинка Георгиева Дичева – упражнения по Българска литература от 

Освобождението до края на Първата световна война.  

2. Славка Лазарова Михайлова – упражнения по Детска литература и по 

АЗЕЛ.  

3. Галина Иванова Димитрова – упражнения по Детска литература.   

4. Александър Василев Маринов – упражнения по Основи на управлението.   

5. Петър Георгиев Касабов – упражнения по Правни казуси.   

6. Наташа Методиева Ценева – упражнения по Държавно и публично 

управление.   

 7. Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева - упражнения 

по Архивистика и документология.    

8. Д-р Милена Пенчева Нецова – упражнения по Факултативна дисциплина 

Бизнес комуникация.  

9. Проф. д-р Мария Георгиева Сотирова  – упражнения по дисциплината 

Управление на човешките ресурси.   

10. Стефан Атанасов Райчев – упражнения по дисциплината Управление на 

човешките ресурси.    

11. София Николаева Ненова - упражнения по дисциплината АЗЕЛ.   

12. Теодора Валентинова Петрова – упражнения по дисциплината АЗЕЛ.    

 

Катедра по общо езикознание и история на българския език: 

 

1. проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов –упражнения по Странознание на 

Гърция, Новогръцка литература и Византийска литература и текстове и държавен 

изпит.  



2. проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – упражнения по 

Старобългарски език.  

3. проф. д-р Иван Калчев Добрев –упражнения по Практически турски език, 

Съвременен турски език, Балканска турска диалектология, Странознание на Турция и 

държавен изпит.   

4. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – упражнения по Съвременен новогръцки 

език и държавен изпит.   

5. доц. д.ф.н. Агим Рустем Фона –упражнения по Практически албански език, 

Странознание на Албания и Втори балкански език.   

6. доц. д-р Виолета Петрова Герджикова –упражнения по Старогръцка литература 

и Класически език.   

7. доц. д-р Ивона Велчева Карачорова –упражнения по Старобългарски език. 

8. доц. д-р Йоана Кирилова Недялкова-Сиракова – упражнения по Теория на 

превода – новогръцки език и Латински език.   

9. доц. д-р Христо Иванов Салджиев –упражнения по Практически турски език, 

История на Турция и държавен изпит.  

10. доц. Стефан Андреев Стефанов –упражнения по Османотурски език.  

11.  Димитър Атанасов Мирчев –упражнения по Класически език.  

12.  д-р Петър Стефанов Кривчев – упражнения по Старобългарски език и История 

на българския език.  

13. д-р Таня Георгиева Иванова – упражнения по Практически новогръцки език. 

14.  д-р Таня Любенова Маринчешка –упражнения по Интеркултурна комуникация.  

15. Васил Богомилов Василев - упражнения по Румънски език и Странознание на 

Румъния.  

16. Илиана Димитрова Джамбазова –упражнения по Старогръцки език и 

Практически новогръцки език, с тарифна ставка 4,50 лв. на час упражнение. 

17.  Марияна Асенова Карталова – 180 часа упражнения по Практически новогръцки 

език.  

18. Рамазан Чери –упражнения по Хоспетиране по турски език,  Текуща педагогическа 

практика по турски език и Преддипломна педагогическа практика.  

19.  Станимир Василев Петров – упражнения по Практически новогръцки език.  

 

 

Катедра по български език: 

 

1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – упражнения за председателство в 

Национална студентска конференция.  

2. Проф. д.ф.н.Александър Викторов Федотов – упражнения по Корейска 

литература.  

3. Проф. д-р Светла Пенева Коева –упражнения по Синтаксис на СБЕ.  

4. Доц. д-р Красимира Славчева Алексова –упражнения по Социолингвистика в 

магистрарура Актуална българистика и упражнения за ръководство на дипломанти.  

5. Доц. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова – упражнения по Синтаксис на 

СБЕ.  

6. Д-р Милена Петрова Добрева  – упражнения по Дигитални библиотеки.   

7. Д-р Десислава Любомирова Димитрова –упражнения по Съвременен български 

език.   

8. Д-р Хван Джонг Джеймс Канг –упражнения по Практически корейски език.  

9. Мария Димитрова Миличина –упражнения по Езикова култура.   

10.  Димитър Тотев Минев – упражнения по Дигитални библиотеки.  



11. Иван Йорданов Петров –упражнения по ИТ практикум.  

12. Владимир Огнянов Петков –упражнения по Медиа, мониторинг и анализ.  

13. Десислава Василева Петрова –упражнения по Медиа, мониторинг и анализ.  

14. Райна Николова Грудова-Де Ланг – упражнения по Медиа, мониторинг и 

анализ.   

15.Светослав Атанасов Богатинов –упражнения Медиа, мониторинг и анализ  

16.Ралица Желязкова Манолова – упражнения по Фонетика на корейския език и 

Синтаксис на корейския език,. 

17.Анета Руменова Димитрова –упражнения по Морфология на корейския език и 

Странознание. 

18.Докт. Милена Стоянова Видралска – упражнения по Съвременен български език. 

 

Катедра „Славистика“: 

 

1. Проф. д.ф.н. Калина Бахнева Бахнева – упражнения по История на полската 

литература. 

2. Доц. д-р Бойко Герчев Белегов – упражнения по Културни реалии на Полша. 

3. Ас. д-р Петя Сашева Клинкова – упражнения по Културна антропология, Втори 

славянски език /чешки език/  и История на Чехия.  

4. Хон. ас. д-р Елисавета Ненчева Ненчева – упражнения  по История на сръбската и 

хърватската литература и Славянски литератури. 

5. Хон. ас. Мина Стойнова – упражнения по Историа на полската литература и 

Славянски литератури .  

6. Докт. Светла Джерманович – упражнения  по Сравнителна граматика /сръбски 

език/. 

7.Докт. Елица Георгиева Маринова –упражнения по Хърватска литература.  

 

 

Катедра по руска филология: 

 

1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова –упражнения за ръководство на 

докторант. 

2. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – упражнения по Руски фолклор,  Стара руска 

литература и Избираеми дисциплини.  

3. Доц. д-р Спаска Илиева Злачева-Кондрашова – упражнения по Морфология на 

съвременния руски език и Практически курс по руски език.  

4. Гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – упражнения по Практически курс по руски 

език. 

5. Боряна Тенчева Тенчева – упражнения по Практически курс по руски език. 

6. Елена Костадинова Нейчева – упражнения по Практически курс по руски език. 

7.      Докторант Енчо Тилев Тилев –упражнения по Морфология на съвременния руски 

език.  

8.        Полина Андреева Димитрова – упражнения по Практически курс по руски език 

и Преддипломна педагогическа практика.  

9.     Илия Цанков Солтиров – упражнения по Практически курс по руски език и 

Морфология на съвременния руския език.  

10.      докторант Мина Георгиева Стойнова –упражнения по Руска литература на 19 

век. 

11.     Цветелина Валентинова Йовчева –упражнения по Руски език (ИД 3). 



12.  Маргарита Константинова Куцарова – упражнения по Практически курс по руски 

език. 

13.  Олга Васкова Моллова - упражнения по Практически курс по руски език.  

14.    Владислава Вескова Иванова – упражнения по Руска литература на 19 век.  

15. Стефан Пламенов Иванчев – упражнения по Съвременен китайски език 

(морфология  и синтаксис). 

16. Иван Любомиров Петров –упражнения по Странознание на Китай и Практически 

китайски език.  

17.   Стефан Русинов Иванов – упражнения по Китайска литература.  

18.  Eлица Димитрова Миланова - упражнения по Практически китайски език. 

Методика на обучението по китайски език и Преддипломна педагогическа практика, 

19.  Евелина Хайн – упражнения по Историческа лингвистика и Избираема дисциплина 

1. 

20.   Теодора Маргаритова Пенева – упражнения по Факултативни дисциплини.  

21.   Величка Илиева Гоцкова – упражнения по Практически китайски език.  

 

Катедра по английска филология: 
1. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – упражнения по Лексикология на САЕ  и 

Фонетика на САЕ . 

2. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков –упражнения по Странознание на 

Великобритания, по Странознание на англоговорящите страни, по Английска 

литература – Просвещение , по Американска литература и по Практически английски 

език.  

3. Вивиан Саркис Арабян – упражнения по Практически английски език. 

4. Емилия Радостинова Илиева-Живкова – упражнения по Практически 

английски език. 

5. Венцислав  Василев Василев – упражнения по Практически английски език.  

6. Мария Иванова Анастасова  – упражнения по Практически английски език.  

7. Мария Генова Ганчева – упражнения по Практически английски език. 

8. Мариела Йозефова Рафаилова – упражнения по Практически английски език.  

9.   Огнян Тодоров  Обретенов – упражнения по Практически английски, Лексикология 

и Стилистика.  

10. Елизабет Огнянова Кумчева – упражнения  по Практически английски език.   

11. Румяна Боянова Пенева – упражнения по Практически английски език и 

упражнения по Английски език за преподаватели  към ФФ,. 

12. Таня Илиева Стоянова – упражнения по Текуща и преддипломна  педагогическа 

практика, Хоспетиране по английски език.  

13. Елисавета Кумчева Тодорова – упражнения по Практически английски език.  

14. Илиан Пенков Друмев – упражнения  по Практически английски език.  

15. Цветелин Руменов Цветков – упражнения по Практически английски език.   

16. Ралица  Петрова Кунчева – упражнения  по Практически английски език.  

17. Десислава Йорданова  Цолевска –  упражнения  по Практически английски език. 

18. Вадим  Атанасов Банев – упражнения по Практически английски език.  

19. Георги  Костадинов Джумайов – упражнения по Практически английски език. 

20. Ивайло   Йорданов Дагнев – упражнения по Практически английски език.  

21. Сотир Николов Рангелов – упражнения по Избираема дисциплина ІІІ.  

22. Снежана Кочева Александрова – упражнения по Увод в администрирането. 

 



Катедра по романистика и германистика: 

 

1. Проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – упражнения по Стилистика 

на съвременния испански език. 

2.  Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – упражнения по Теория на превода 

– испански език. 

 3. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – упражнения по Методика на  обучението по 

френски език, Методика на обучението по немски език, Методика на обучението по 

испански език, Лексикология на френски език, Теория на превода и Практически френски 

език, Участие в научно жури и  участие в комисия за конкурси за докторанти по френски 

език, съгласно тарифата на Правилника на Пловдивския университет “Паисий 

Хилендарски”. 

4. Доц. д-р Петър Иванов Моллов – упражнения по Испанска   литература  I част. 

5. д-р Нели Николова Раданова – упражнения по Морфология на Съвременния 

италиански език. 

6.  Гл. ас. д-р Кана Иванова Димитрова – упражнения по Морфология на СНЕ, 

Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в германистиката,  Лингвистика на 

текста, Стилистика на СНЕ, Контрастивна лингвистика, Морфосинтаксис на СНЕ, 

Икономически немски език, Редактиране на текст. 

7. Олга Михайлова Мишкова-Делева – упражнения по  Немски език, Методика на 

обучението по немски език и хоспитиране, Текуща и преддипломна педагогическа 

практика. 

8. Гл. ас. д-р Радка Митева Иванова –за участие в комисия за конкурси за докторанти 

по немски език. 

9. Гл. ас. д-р Стефка Василева Кожухарова  – лекции и упражнения по ИД 4 “Писане 

и редактиране на текст  испански  език”, Практически испански език.  

10. Гл. ас. Петя Койчева Петкова-Сталева – упражнения по Лексикология на 

италианския език и История на италианската литература – І и ІІ част. 

11. Джесика Сиаботару Де Манев – упражнения по Практически Испански език.  

12. Пресентасион Ортега Ортега – упражнения по Практически Испански език. 

13.  Ана Исабел Диас Гарсия  – редовен докторант към Катедрата по романистика и 

германистика - по Практически испански език.  

14. Стефан Георгиев Кралев – упражнения по Практически френски език. 

15. Кунка Василева Широкова – упражнения по Практически френски език. 

16. Гергана Ангелова Петкова – упражнения по Практически испански език.  

17. Таня Станиславова Найденова – упражнения по Практически испански език. 

18. Нина Кръстева Чочева – упражнения по Практически френски език. 

19. Марияна Иванова Коджаниколова – упражнения по Практически италиански 

език. 

20. Зоя Георгиева Иванова – упражнения по Практически италиански език. 

21. Магдалена Кирилова Стефанова – упражнения по Практически италиански език. 

22. Мария Атанасова Нанева – упражнения по Практически испански език. 23.Славея 

Чавдарова Горанова – упражнения по Практически  испански език. 

24. Боряна Тенчева Тенчева – упражнения по Странознание на Германия, 

Практически немски език. 

25. Лидия Дочкова Шамова – редовен докторант към Катедрата по романистика и 

германистика упражнения по Практически  испански език. 

26. Анна Василева Шкодрова – упражнения по Практически италиански език. 

27. Женя Маринова Гундашева    редовен докторант към Катедрата по романистика и 

германистика - упражнения по Практически френски език. 



28. Милена Иванова Найденова , редовен докторант към Катедрата по романистика и 

германистика - упражнения по Практически френски език. 

29. Даниела Николаева Венкова – упражнения по Португалски език, заплащането е за 

сметка на Португалското посолство в гр. София, съгласно споразумение за 

сътрудничество между Институт „Камойнш“ – София и ПУ „Паисий Хилендарски“ 

30. Проф. Жан Ив Домерг  - упражнения  по френски език със студентите от 

специалност “Френска филология”, “Приложна лингвистика с френски език”. 

31. Проф. д. ф. н. Димитър Веселинов Димитров – Участие в научно жури, съгласно 

тарифата на Правилника на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. 

 

. 

16. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 

образователна и научна степен "доктор" от  Якуб  Микулецки с дисертационен труд 

на тема: „Егонд Бонди, или за поетиката на чешкия ъндърграунд“,  научен 

ръководител доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова по област на висше образование 

2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, докторска 

програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 

(Чешка литература), по решение на катедрения съвет, протокол № 102/27.06.2016, 

ФС утвърждава следния състав на научното жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет 

 

1. Проф. д.ф.н. Панайот Димитров Карагьозов – СУ „Св. Климент Охридски”, 

гр. София. Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление 2.1 Филология; Научна специалност Литература на народите на Европа, 

Америка, Африка, Азия и Австралия (История на славянските литератури). 

2. Доц. д-р Анжелина Христова Пенчева – ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. София. 

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1 

Филология; Научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, 

Азия и Австралия (Чешка литература). 

3. Проф. д-р Владимир Кршиванек – от университета в гр. Храдец Кралове, 

Република Чехия, научна специалност: Славянски литератури (Чешка литература). 

4.  Доц. д-р Добромир Григоров Григоров – СУ „Св. Климент     Охридски” ”, 

гр. София. Област на висше образование  2.1. Филология; Научна специалност: Чешка и 

словашка литература).  

 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 

 

1. Доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова – ПУ „Паисий Хилендарски”,  

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1 

Филология; Научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, Африка, 

Азия и Австралия ( Славянски литератури и Чешка литература). 

 

 

Резервни членове 

 

         1. Доц. д-р Ани Антонова Бурова – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София. 

Област на висше образование  2.1. Филология; Научна специалност:  История на 

славянските литератури, история на чешката литература - външен 



          2. Доц. д-р Татяна Иванова Ичевска – ПУ „Паисий Хилендарски” Област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1 Филология; 

Научна специалност Българска литература – вътрешен. 

 

ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 03.10.2016 г. от 

14:00 часа в Зала „Компас“. 

 

 

 

17. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава подзаглавие Прозата от Освобождението до 80-

те години на ХХ век към темата на дисертационния труд на Велика Атанасова 

Гюлемерова, редовен докторант към Катедра по история на литературата и 

сравнително литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 

Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на 

Първата световна война), т.е. цялостният вид на заглавие и подзаглавие на темата 

е: „Блудният син в българската литература (Прозата от Освобождението до 80-

те години на ХХ век)”. 

 

18. РЕШЕНИЕ ФС приема финалния отчет, утвърждава отличната оценка и 

приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 08.06.2016 г., ас. Соня 

Хмаяк  Мекенян докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по 

романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Романски 

езици (Съвременен френски език), с тема на дисертационния труд „Категорията 

таксис в съвременния френски и в българския език “  и научен ръководител проф. 

д.ф.н. Вера Тервел Маровска. 

 

19.РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка и приема да бъде 

отписана с право на защита, считано от 20.06.2016 г., ас. Екатерина Иванова Томова, 

докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по славистика , по област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 

Филология; докторска програма Славянски езици, с тема на дисертационния труд 

„Междуметията в системата на българския и чешкия език“. 

 

20.РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в заглавието на дисертациония труд на 

Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант към Катедрата по романистика и 

германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Романски езици 

(Съвременен испански език – Лексикология на съвременния испански език) от „El 

modelo didáctico “The Flipped Classroom” (la clase invertida) y su aplicación a la 

enseñanza del léxico en español (Дидактически модел „The flipped classroom” 

(преобърната класна стая) и прилагането му в часовете по лексикология на 

испанския език)“ в „El modelo didáctico "Flipped Learning (aprendizaje invertido) y su 

aplicación a la enseñanza del español como lengua extranjera" (Дидактически модел 

„The flipped learning” и прилагането му в часовете по испански като чужд език )”. 

 

21.РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 250.00 лева за отпечатване на 

автореферат на Якуб Микулецки, редовен докторант към Катедрата по славистика, 

по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 



направление 2.1 Филология; докторска програма Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Чешка литература) с тема на 

дисертационния труд „Егонд Бонди, или за поетиката на чешкия ъндърграунд” и 

научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова. 
 

 

22.РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат добавени в учебната програма на 

Филологическия факултет за учебната 2016/2017 г. следните магистърски програми 

със съответните семестриалните такси: 

 Учител по италиански език  (2 семестъра, за специалисти) – с цена 500.00 

лева  на семестър. 

 Учител по италиански език (4 семестъра, за неспециалисти) – с цена  

650.00    лева на семестър. 

 

 

23.РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от Катедрата по романистика и 

германистика дата и комисия за провеждане на Държавен изпит от квалификация  

Учител по немски език по програма „Заедно в час” към Филологическия факултет 

през учебната 2015/2016 година. 

 

 

24.РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената от Катедрата по английска филология 

промяна в комисията за провеждане на конкурсен изпит за асистент по област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 

Филология; Германски езици (Съвременен английски език). 

 

 

25.РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на образователна 

и научна степен "доктор" от ас. Соня Хмаяк Мекенян с дисертационен труд на тема: 

„Категорията таксис в съвременния френски и в българския език”,  научен 

ръководител проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска по област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, докторска 

програма Романски езици (Съвременен френски език), по решение на катедрения 

съвет, протокол № 83/27.06.2016, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 

 

Външни членове за Пловдивския университет 

 

1. Проф. д. ф. н. Димитър Веселинов Димитров - СУ “ Св. Климент Охридски” – 

Катедра по методика на чуждоезиковото обучение, област на висше образование  2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Методика на 

обучението по френски език); 

2. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян - пенсионер, област на висше образование  2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Френски език) 

3.Проф. Жан-Ив Домерг - Университет Париж 8 – Франция ”, област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология 

(Френски език) 

 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 

 



1.Доц. д-р Руси Николов Николов доцент - Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски” област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 

направление 2.1. Филология ( Френски език). 

  2. Доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова - Пловдивски университет 

“Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1. Филология (Френски език). 

 

Резервни членове 

 

1. Проф. д. ф. н. Иван Вълчев Кънчев  - пенсионер, област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология  (Испански език) - 

външен. 

 2.Проф. д. ф. н. Вера Тервел Маровска –  ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 

български език, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 

направление 2.1. Филология (Български език) – вътрешен. 

 

ФС приема откритото заключително заседание да се проведе на 7 ноември 2016 година 

от 14:00 часа в конферентна зала „Компас” на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски”. 

 

      

26.РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 

2016/2017 г. със следните преподаватели за редовни и задочни магистърски 

програми, като размерът на хонорара се определя от възможностите на програмата: 

 

Катедра по английска филология: 

 

1. Проф. д-р Дафина Иванова Генова – ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 

2. Доц. д-р Свилен Богданов Станчев - ВТУ – “Св.св. Кирил и Методий”; 

3. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – СУ “Св. Климент Охридски”; 

4. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – ПУ , пенсионер; 

5. Огнян Тодоров Обретенов - ПУ , пенсионер; 

6. Румяна Боянова Пенева - ПУ , пенсионер; 

7. Сотир Николов Рангелов – практика и стаж по превод. 

 

 

27. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 91.20 лева за отпечатване на 

автореферат на Соня Хмаяк Мекенян, докторант на самостоятелна подготовка към 

Катедрата по романистика и германистика, по област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 

програма Романски езици (Съвременен френски език) с тема на дисертационния 

труд „Категорията таксис в съвременния френски и в българския език” и научен 

ръководител проф. д.ф.н. Вера Маровска.        

 

28.РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава предложения актуализиран план за обучението на 

студентите в магистърска програма Балканистика към Филологическия факултет 

на Пловдивския университет с хорариум, сведен до 3405 часа. 

29. РЕШЕНИЕ: Във връзка с оптимизиране на организацията на Текуща 

педагогическа практика (ТП) и Преддипломна педагогическа практика (ППП)  ФС 

утвърждава следните предложения: 



 

1.Да се  допълни в  ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.  Т.20.1, подточка 1-За учители в училища, само за реално 

изнесени уроци, както следва: 

 

ПРИ ПРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА: 

НА СТУДЕНТИ В СРЕДЕН И ГОРЕН КУРС ВЪВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ 

ФАКУЛТЕТ: 

-  за ръководство над 5 студенти- до 5 часа седмично. 

 

2.  Във връзка с графиците: 

  

2.1. При определяне на график от Учебен отдел за провеждане на Текуща 

педагогическа практика студентите от различните специалности да се разпределят 

в различни дни, за да е налице съобразеност със седмичното разписание на 

съответното училище. За целта предлагаме консултация с преподавателите по 

методика. 

2.2. При определяне на график от Учебен отдел за провеждане на 

Преддипломна  педагогическа практика е необходимо през съответния семестър 

студентите да бъдат освободени от занятия в университета до 13.30 часа. 

 

 

30. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава предложените корекции и промени в действащите 

учебни планове на специалността Лингвистика и маркетинг. 

 

31. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава предложените корекции и промени в действащите 

учебни планове на специалността Лингвистика с бизнес администрация. 

 

32. РЕШЕНИЕ: ФС приема дисциплината История на новобългарския книжовен 

език в специалност БФ, ІV к., редовно обучение да бъде преместена еднократно (за 

уч.2016/2017 год.) от VІІІ  в VІІ семестър. 

 

33. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава учебен план за 2016/2017 г. за специализация 

Учител по английски език, като обучението е двусеместриално с такса 750 лв на 

семестър. 

 

34. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава предложенията във връзка с оптимизиране на 

организацията на Текуща педагогическа практика (ТП) и Преддипломна 

педагогическа практика (ППП). 

 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 

     /фил. Илиана Стайковска/ 

 

Вярно с оригинала: 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 11.07.2016 година  

(Протокол  №  186) 
 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 

образователна и научна степен "доктор" от ас. Димитрина Георгиева 

Костадинова-Хамзе с дисертационен труд на тема: „Езиково изразяване на 

комичното (върху материал от творчеството на Витолд Гомбрович)“ по 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 

направление 2. 1. Филология, докторска програма Славянски езици (Полски 

език), по решение на катедрения съвет, протокол №104/06.07.2016, ФС 

утвърждава следния състав на научното жури: 

Външни членове за Пловдивския университет 
 

1. Проф. д.ф.н. Калина Бахнева Бахнева – СУ „Св. Климент   Охридски”, Област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 

2.1 Филология; Научна специалност Литература на народите на Европа, 

Америка, Африка, Азия и Австралия ; Научна специалност Славянски 

литератури (Полска  литература). 

2. Проф. д.ф.н. Маргрет Любомирова Григорова - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий 

”,Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление 2.1 Филология; Научна специалност Литература на народите на 

Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия; Научна специалност Славянски 

литератури (Полска  литература). 

3. Доц. д-р Маргарита Захариева Младенова - СУ „Св. Климент Охридски”, 

Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление 2.1. Филология; Научна специалност Славянски езици ( Чешки 

език). 

4. Доц. д-р Силвия Атанасова Петкова - СУ „Св. Климент Охридски”, Област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. 

Филология; Научна специалност Славянски езици (Съвременен руски език). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 
1. Проф. д.ф.н Иванка Тодорова Гугуланова - Област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. Филология; Научна 

специалност Славянски езици ( Полския език) 

 



Резервни членове 
 
1. Доц. д-р Диляна Денчева Денчева – СУ „Св. Климент Охридски”, Област на 

висше образование 2. 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1. 

Филология; Научна специалност  Славянски езици ( Полски език). 

2. Доц. д-р Албена Проданова Стаменова –СУ „Св. Климент Охридски „ ; Област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 

2.1. Филология; Научна специалност Славянски езици (Украински език).  

 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 21.09.2016 г. 

от 10:00 часа в Зала „Компас“ (Ректорат). 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                     /Татяна Динкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 15.07.2016 година  

(Протокол  №  187) 
 

 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор на науките" от доц. д-р Иван Тодоров 
Русков с дисертационен труд на тема: „Символи и свят. Кръстът“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология, научна специалност Българска литература, по решение на 
катедрения съвет, протокол № 10/04.07.2016 , ФС утвърждава следния състав 
на научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет 

 
1. Проф. дфн Сава Йорданов Василев – катедра „Българска литература“, ВТУ 
„Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература. 
2. Проф. дфн Георги Теологов Каприев  –  СУ „Св. Климент  Охридски“, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.3. Философия; научна специалност История на философията 
3. Проф. дфн Николай Христов Чернокожев – СУ „Св. Климент  Охридски“, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология;  научна специалност Българска литература 
4. Проф. дфн Цветан Кирилов Ракьовски – Катедра Литература, ЮЗУ "Н. 
Рилски", гр. Благоевград, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; научна специалност 
Българска литература. 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет 
 
1. Проф. дфн Клео Стефанова Протохристова – ПУ “Паисий Хилендарски“  
Катедра „История на литературата и сравнително литературознание”; област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 
1. Филология; научна специалност  Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/. 
2. Доц. днк Мария Антонова Шнитер – катедра „Етнология“, ПУ „Паисий 
Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност  Българска 
литература  
3. Доц. д-р Татяна Иванова Ичевска – ПУ “Паисий Хилендарски“  Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност  Българска литература. 
 



Резервни членове 
 
1. Проф. дфн Радослав Димитров Радев – катедра „Българска литература“, ВТУ 
„Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература. 
2.  Доц. д-р Живко Желев Иванов – ПУ “Паисий Хилендарски“  Катедра „История 
на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност  Българска литература 
 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 22.11.2016 г.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 10.10.2016 година  

(Протокол  №  188) 

 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначена за асистент по 
Практически английски език към Катедрата по английска филология  за срок 
от четири години Мария Иванова Атанасова.  
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (23 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Фани 
Евгениева Бойкова за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език)  
към Катедра по българска литература и теория на литературата на 
Филологическия факултет. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС избира (23 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Ваня Георгиева 
Георгиева за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (История на българската литература от Освобождението до 
края на Първата световна война)  към Катедра по българска литература и 
теория на литературата на Филологическия факултет. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС избира (23 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Ана Иванова 
Маринова за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Теория на литературата)  към Катедра по българска литература 
и теория на литературата на Филологическия факултет. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС избира (23 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Иван Атанасов 
Чолаков за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език)  
към Катедра по българска литература и теория на литературата на 
Филологическия факултет. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде включена и възможността за явяване на изпит 
по руски език към изпитите по чужд език в конкурсните изпити за прием на 
докторанти във Филологически факултет. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита на доц. д-р Христина Милева Тончева-
Тодорова процедура за присъждане на научната стпен доктор на науките по 
област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление: 2.1.  Филология; научна специалност Български език (История  
на българския език); тема на дисертационния труд „Старобългарският чин на 
свето богоявление (текстология и редакции)“. 



 
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 110.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Катерина Иванова Томова, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедра „Славистика“ по 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Славянски 
езици (Чешки език) с тема на дисертационния : „Междуметията в 
системата на българския и чешкия език“. 
 
9. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от ас. Катерина Иванова Томова с 
дисертационен труд на тема: „Междуметията в системата на българския и 
чешкия език“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2. 1. Филология, докторска програма Славянски 
езици /Чешки език/, по решение на катедрения съвет, протокол № 
105/21.09.2016, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Доц. д-р Маргарита Захариева Младенова – СУ „Св. Климент Охридски”; 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност  Славянски езици (Чешки 
език) 

2. Доц. д-р Цветанка Димчова Аврамова – СУ „Св. Климент Охридски”; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност  Славянски езици (Чешки език) 

3. Доц. д-р Маринела Параскова Младенова – ЮЗУ „Неофит Рилски”; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност  Славянски езици (Сравнителна граматика 
на славянските езици) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – ПУ  „Паисий Хилендарски” Катедра 
по български език; област на висше образование 2. Хуманитарни науки;      
професионално направление  2.1 Филология; научна специалност  
Български език;  Славянски езици; Общо и сравнително езикознание. 

2. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – ПУ „Паисий Хилендарски“ Катедра по 
български език; област на висше образование 2. Хуманитарни науки;      
професионално направление  2.1 Филология; научна специалност  
Български език (История на НБКЕ) 

 
Резервни членове:  
  
1. Доц. д-р Надежда Иванова Михайлова – Сталянова – СУ „Свети Климент 

Охридски”; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление  2.1 Филология; научна специалност  
Съвременен български език (Лексикология) – външен.  

2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – ПУ „Паисий Хилендарски” Катедра 
по български ези; област на висше образование 2. Хуманитарни науки;      
професионално направление  2.1 Филология; научна специалност  
Съвременен български език – вътрешен. 



 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 19.12.2016 г. 
от 14.00 часа в зала „Компас“. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантурата на Златка 
Любомирова Дюлгерова, редовен докторант към Катедра „Славистика“ по 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия /Сръбска, хърватска и словенска литература/ с тема на 
дисертационния : „Постмодерният роман в сръбската и хърватската 
литература – Светислав Басара, Милорад Павич, Павао Павличич, Дубравка 
Угрешич“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Светлозар Игов. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава актуализирания индивидуален план на Кичка 
Иванова Кусева-Персенска, редовен докторант към Катедра по българска 
литература и теория на литературата по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Българска литература (Българска литература от 
Освобождението до края на Първата световна война) с научен ръководител 
проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева, както се добавят следните курсове: 

 Стратегия на начуаното изследване – доц. д-р Живко Иванов 
 Западен език (английски език) – хон. ас. Емилия Илиева 
 Интерпретативни подходи към литературната творба – доц. д-р Атанас Бучков 
 Съвременна българска проза – доц. д-р Татяна Ичевска 
 Съвременна българска лирика – гл. ас. д-р Гергина Кръстева. 

 

12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.11.2016 г., Кичка Иванова Кусева-Персенска, редовен докторант 
към Катедрата по българска литература и теория на литературата по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература (Българска 
литература от Освобождението до края на Първата световна война), с тема на 
дисертационния труд „Евгения Марс и Ана Карима – жените писателки 
между литературния бит и литературната история“  и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Вера Маровска. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС избира доц. д.м.н. Делян Делев за втори научен ръководтел 
на Лидия Дочкова Шамова, редовен докторант към Катедрата по романистика 
и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Романски 
езици (Съвременен испански език – Лексикология), с тема на дисертационния 
„Същност и специфика на билингвизма в Каталуня“  и научен ръководител 
проф. д.ф.н. Иван Кънчев.  
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2016/2017 г. със следните преподаватели: 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 



1. проф. д-р Елка Петрова Мирчева – 60 часа упражнения по Българската 
дамскинска книжнина – мост между Средновековието и Новото време в МП 
Медиевистика и културна история. 
2. д-р Милена Пенчева Нецова – 150 часа упражнение по Увод в общото 
езикознание и ръководство на трима дипломанти. 
3. Бирол Айдоган – 80 часа упражнения по Хоспетиране по турски ези, Текуща 
педагогическа практика по турски език и Преддипломна педагогическа практика по 
турски език. 
 
Катедра по български език: 
 
1. ас. Ким Унг-Ки – 200 часа упражнения по Практически корейски език и 
Лексикология на съвременния корейски език. 
 
Катера „Славистика“ 
 
1. д-р Мартин Стефанов Стефанов – 100 часа упражнения по Историческа 
граматика на сръбския език. 
2. д-р Росина Георгиева Кокудева – 100 часа упражнения по Славянски 
литератури и Чешка литература. 
3. д-р Мина Георгиева Стойнова – 160 часа упражнения по История на полската 
литература и Славянски литератури. 
 
Катедра по руска филология: 
 
1. Яо Джани – 120 часа упражнения по Практически курс по китайски език. 
 
Катедра по английска филология: 
 
1. Марияна Георгиева Младенова – 1200 часа упражнения по Практически 
английски език. 
2. Борис Красимиров Петров – 1000 часа упражнения по Практически английски 
език. 
3. Здравко Стойков Генов – 600 часа упражнения по Практически английски език. 
4. Димитър Костадинов Карамитев – 450 часа упражнение по Практически 
английски език. 
 
 
 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Снежана Тодорова Коларова – 300 часа упражнения по Практически испански 
език, с тарифна ставка 3.00 лв. на час упражнение. 
2. Полина Георгиева Рекина – 300 часа упражнения по Практически испански 
език, с тарифна ставка 3.00 лв. на час упражнение. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2016/2017 г. със следните преподаватели: 
 



Катедра „История и археология“: 
 
1. проф. дин Людмил Йорданова Спасов – 210 часа упражнения по История на 
България (1878 – 1944) – II част, История на Българското възраждане, Избираема 
дисциплина 7, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 
2. доц. д-р Илка Любенова Петкова – 140 часа упражнения по История на 
Византия, Средновековна обща история, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение. 
3. ас. Тодор Йорданов Тодоров – 40 часа упражнения по История на България 
(1878 – 1944) – I част, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнения. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на магистърска 
програма Актуална българистика: 

 Вместо базисната дисциплина „Културна антропология“ (с хорариум 30 
часа лекции) да бъде включена дисциплината „Памет и забрава в 
културата“ (с хорариум 30 часа лекции). 

 
17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложената дата и комисия за защита на 
дипломни работи от студентите в магистърска програма Актуална русистика. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява разкриването на Лаборатория по комуникативни 
компетентности и образователни услуги към Филологическия факултет на ПУ 
„Паисий Хилендарски“ с ръководител доц. д-р Фани Евгениева Бойкова. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява в учебния план на специалността Лингвистика с 
бизнесадминистрация в III курс, V семестър към Избираема дисциплина 2 да 
се допълни дисциплината Основи на правото с хорариум 30 часа лекции. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде избрана Уан Ин (Wang Ying) за лектор по 
китайски език за учебната 2016 – 2017 година, считано от 01.11.2016 г. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р Светла 
Кирилова Черпокова за периода от 12.09.2016 г. до 31.08.2017 г. във връзка с 
работата и като лектор във Фрайбург, Германия.  
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р Таня 
Янкова Янкова за периода от 06.09.2016 г. до 31.08.2017 г. във връзка с 
работата и като лектор във Прага, Република Чехия.  
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-р 
Даринка Дончева Дончева за периода от 01.09.2016 г. до 31.08.2017 г. във 
връзка с работата и като лектор във Белград, Република Сърбия.  
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р 
Людмила Иванова Минкова за периода от 01.10.2016 г. до 31.08.2017 г. във 
връзка с работата и като лектор във Запорожие, Украйна.  
 



25. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за допълване списъка на 
хоноруваните преподаватели за учебната 2016/2017 година и предложените 
еднократни промени в учебните планове. 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 14.11.2016 година  

(Протокол  №  189) 
 
 
 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор на науките" от доц. д-р Христина 
Милева Тончева-Тодорова с дисертационен труд на тема: „СТАРОБЪЛГАРСКИЯТ 
ЧИН НА СВЕТО БОГОЯВЛЕНИЕ (ТЕКСТОЛОГИЯ И РЕДАКЦИИ)“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология, научна специалност Български език (История на българския 
език), по решение на катедрения съвет, протокол № 12/02.11.2016 , ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

  
1. Проф. д.ф.н. Димитър Вълчев Петров-Кенанов – от ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, Велико Търново, пенсионер, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Старобългарска литература);  

2. Проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – от ИБЕ при БАН, 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език);  

3. Проф. д-р Елка Петрова Мирчева – от ИБЕ при БАН, София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Български език); 

4. Проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова – СУ „Св. Климент Охридски“, 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език – 
Старобългарски език); 

5. Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова – от ИБЕ при БАН, София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Български език);  

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
  
1. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – от Катедрата по БЕ на ПУ „Паисий 

Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език);  

2. Доц. д-р Мария Атанасова  Йовчева – от Катедрата по БЛТЛ на ПУ„Паисий 
Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

 
Резервни членове: 
 
1. Проф. д.ф.н. Иван Харалампиев Иванов – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

Велико Търново, пенсионер, област на висше образование 2. 



Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език – Старобългарски език) – външен член; 

2. Доц. д.н.к. Мария Антонова Шнитер – от катедра „Етнология“, ПУ „Паисий 
Хилендарски, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Българска средновековна 
литература) – вътрешен член.  

 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 22.02.2017 г.  
 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 05.12.2016 година  

(Протокол  №  190) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита на доц. д-р Елена Славова Гетова 
процедура за присъждане на научната стпен доктор на науките по област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1.  
Филология; научна специалност Българска литература; тема на 
дисертационния труд „Социокултурни и литературни присъствия на 
възрожденската книга в българската литература оъ XIX и XX век“. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 180.00 лева за отпечатване на 
автореферат на доц. д-р Христина Милева Тончева-Тодорова за присъждане на 
научната степен „доктор на науките“  в област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Български език (История  на българския език); с тема на 
дисертационния труд: „Старобългарският чин на свето богоявление 
(текстология и редакции)“. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 168.00 лева за отпечатване на 
автореферат на доц. д-р Иван Тодоров Русков за присъждане на научната 
степен „доктор на науките“  в област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; научна специалност 
Българска литература; с тема на дисертационния труд: „Символи и свят. 
Кръстът“. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Кристина Стоянова Крислова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра по английска филология по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Германски езици: Английски език, с тема на 
дисертационния труд „Модалност и юридическа употреба на модалните 
глаголи SHALL и MAY и техните еквиваленти на български език в 
законодателството на ЕС“ и научен ръководител доц. Михаил Страшимиров 
Грънчаров. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена редовната докторантура на Женя 
Маринова Гундашева, редовен докторант към Катедра по романистика и 
германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Романски 
езици: Синтаксис на съвременния френски език, с тема на дисертационния 
труд „Контрастиращи изразни средства в преводните единици – типология, 
дигитални ресурси и нови приложения“ и научен ръководител доц. д-р 
Малинка Димитрова Дичева-Николова, считано от 01.12.2016 г. 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната редовната докторантура на София 
Николаева Дачева, редовен докторант към Катедра по история на 
литературата и сравнителното литературознание по област на висше 



образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия: Сравнително литературознание, с тема на 
дисертационния труд „Рецепция на Томас Ман и Херман Хесе в България 
(Съпоставително изследване)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Клео 
Стефанова Протохристова, считано от 01.12.2016 г до 01.12.2017 г. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде сменена темата на дисертационния труд на 
Гергана Ангелова Петкова-Заралиева, редовен докторант към Катедра по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Романски езици: Съвременен испански език и научен ръководител проф. 
д.ф.н. Иван Кънчев, от „Семантика и стилистика на прилагателното име в 
публицистичния език“  на „Семантика и стилистика на прилагателното име 
в рекламата. Езикови стратегии.“. 
 
8. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Шинка Георгиева Дичева-
Христозова с дисертационен труд на тема „1894 – 1895 – отношения между 
литературното и политическото.“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, докторска 
програма Българска литература (Българска литература от Освобождението 
до края на Първата световна война), по решение на катедрения съвет, 
протокол № 14/28.11.2016, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. дфн Валери Стоилов Стефанов – Катедра „Българска литература“, СУ 
„Св. Климент Охридски“, гр. София, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология ; научна 
специалност Българска литература                  
2. Проф. дфн Цветан Кирилов Ракьовски – Катедра „Литература“, ЮЗУ "Н. 
Рилски", гр. Благоевград, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност Българска 
литература. 
3. Проф. д-р Димитър Михайлов Иванов – Катедра „Българска литература“, 
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново,  област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Българска литература. 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. дфн Инна Иванова Пелева – Катедра „Българска литература и теория 
на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература.         
2. Доц. д-р Живко Желев Иванов – Катедра „История на литературата и 
сравнително литературознание”, ПУ “Паисий Хилендарски“; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност Българска литература.  



 
Резервни членове:  
  
1. Доц. д-р Пламен Антов Петков – Институт за литература, БАН, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология ; научна специалност Българска литература –  
външен. 
2. Доц. д-р Иван Тодоров Русков – Катедра „История на литературата и 
сравнително литературознание”, ПУ “Паисий Хилендарски“; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Българска литература  – вътрешен. 
 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 20.02.2017 г. 
от 13.30 часа в зала „Компас“. 
 
9. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност ‘главен асистент’ в катедрата по Романистика и германистика на 
Филологическия факултет при Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“, в ДВ., бр. 94 от 25.11.2016 г. по: област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Съвременен немски език), по решение на катедрения съвет, протокол № 
88/25.11.2016 г., ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
 
1. Проф. д. ф. н. Мария Живкова Грозева-Минкова – Нов български 

университет, София, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология  (Съпоставително 
езикознание – немски и български език) 

2. Проф. д. ф. н.  Емилия Николова Денчева – СУ “Св. Климент Охридски”,  
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (История на немския език ) 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д. ф. н. Любка Петрова Липчева-Пранджева – Пловдивски 
университет “Паисий Хилендарски”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Българска литература – след Първата световна война) 

2. Доц. д-р Руси Николов Николов - Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Френски език)  

3. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание) 

 
 
 
 



Резервни членове: 
  
1. Проф. д-р Николина Славчева Бурнева – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, 

област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Немска литература и теория на 
литературата) - външен.  

2. Проф. д. н. к. Мария Антонова Шнитер – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Българска литература), - 
вътрешен 

 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 21.02.2017 г. 
от 10:30 часа в Заседателна зала, Ректорат. 
 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2017/2018 година: 

Катедра 
№ по 

ред 
Шифър 

Област на висше 

образование, 

професионално 

направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна 

степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 

 І 2. Хуманитарни науки   

  2.1. Филология    

БЛТЛ 1  Българска литература  2  

ИЛСЛ 2  Българска литература  3  

ИЛСЛ 
 

 

3  Антична и 

западноевропейска 

литература: сравнително 

литературознание 

 

1 

 

 

ОЕИБЕ 4  Български език: 

историческа лингвистика 

1  

ОЕИБЕ 5  Общо и сравнително 

езикознание 

1  

Български 

език 

6  Съвременен български 

език  

5  

Славистика 7  Славянски литератури 1  

Славистика 8  Славянски езици 2  

Руска 

филология 

9  Славянски езици 2  

Руска 

филология  

10  Руска литература 2  

Английска 

филология 

11  Германски езици: 

английски език 

2 

 

 

 

Английска 

филология 

12  Англоезична литература 2  



Катедра 
№ по 

ред 
Шифър 

Област на висше 

образование, 

професионално 

направление, докторска 

програма 

Образователна и 

научна 

степен  “доктор” 

Романистика 

и 

германистика 

13  Романски езици 2  

Романистика 

и 

германистика 

14  Френскоезична 

литература 

1  

 2.     

 II 1. Педагогически науки   

  1.3. Педагогика на обучението 

по 

  

БЛТЛ 15  Матодика на обучението 

по български език и 

литература 

1  

 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2016/2017 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. проф. д-р Ангел Маринов Петров – 100 часа упражнения в МП Образованието 
по български език и литература в средното училище, с тарифна ставка 7.00 лв. на 
час упражнение. 
2. доц. д-р Пенка Христова Гарушева-Карамалакова – 50 часа упражнения в МП 
Образованието по български език и литература в средното училище, с тарифна 
ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
3. Данка Велчева Йорданова – 5 часа упражнения в МП Образованието по 
български език и литература в средното училище, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 
 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 
1. д-р Марияна Асенова Карталова – промяна на тарифната ставка от 4.50 лв. на 
5.00 лв. за час упражнение. 
 
Катедра по български език: 
1. ас. Ким Унг-Ки – 350 часа упражнения по Практически корейски език, 
Лексикология на СКЕ и История на съвременната корейска литература, с тарифна 
ставка 7.50 лв. на час упражнение. 
 
Катедра по руска филология: 
1. Елица Димитрова Миланова – 300 часа упражнения по Съвременен китайски 
език (Лексикология) и Практически курс по китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. 
на час упражнение. 
 



Катедра по английска филология: 
1. Ирина Георгиева Митърчева – 200 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява квалификационния курс „Мит и фолклор в новата 
учебна програма по литература – подходи и методически решения“ в 
Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически 
специалисти.  
Предназначение: за учители по български език и литература;  
Ххорариум 16 часа, съответстващи на 1 професионален кредит; 
Форма на обучение: присъствена с продължителност от 2 дни;  
Форма на завършване: защита на проект. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява курсовете за краткосрочна квалификация на 
педагогическите специалисти с продължителност от 16 часа (1 
професионален кредит), провеждани в Департамента за квалификация и 
професионално развитие на педагогически специалисти да бъдат с 
минимална дневна такса за обучение на един обучаващ в размер на 20.00 лева. 
При група по-малка от 15 курсисти обща дневна такса за групата следва да 
бъде 300.00 лв. Курсовете се провеждат в присъствена, частично 
присъствена или дистанционна форма на обучение. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Български език и новогръцки език, влизаща в сила от учебната 2016/2017 
година: 
Дисциплината Старогръцка литература да се чете слято с дисциплината 
Антична литература от учебния план на специалност Българска филология 
(I курс, II семестър) и да продължава да бъде четена в поток с останалите 
хибриди в двата семестъра на втори курс като дисциплина АЗЕЛ. Кредити на 
двете дисциплини да се запазят непроменени. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да бъде назначен 
като преподавател по испански език към Катедрата по романистика и 
германистика на Филологическия факултет Александър Пердомо Родригес, 
считано от от 01.01.2017 г., поради изтичане на договора по чл. 68, ал. 1, т.3. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в учебния план на 
магистърска програма Актуална русистика за учебната 2016-2017 година: 
1. Дисциплината Прагматика и граматика с хорариум 30 ч. лекции и 

преподавател проф. д.ф.н. Стефана Димитрова се заменя с дисциплината 
Функционална граматика с хорариум 30 ч. лекции и преподавател доц. д-р 
Красимира Чакърова. 

2. Дисциплината Лингвистика на текста с хорариум 30 ч. лекции и 
преподавател проф. д.ф.н. Стефана Димитрова се заменя с дисциплината 
Алтернативна граматика с хорариум 30 ч. лекции и преподавател доц. д-
р Константин Куцаров. Лекциите се изместват от втория в първия семестър 
на учебната 2016/2017 г. 

3. Дисциплината Актуални проблеми на съвременното руско езикознание в 
контекста на световното с хорариум 30 ч. лекции и преподавател проф. 



д.ф.н. Стефана Димитрова се заменя с дисциплината Модерни теории за 
езика с хорариум 30 ч. лекции и преподавател проф. д-р Иван Чобанов. 

4. Дисциплината Проблеми на сравнително-историческото езикознание с 
хорариум 30 ч. лекции и преподавател гл. ас. д-р Атанаска Тошева се 
измества от  първия във втория семестър на учебната 2016/2017 г. 

5. Названието на дисциплината Методика на научното изследване с 
хорариум 30 ч. лекции и преподавател доц. д-р Живко Иванов се променя 
на  Стратегия на научното изследване. 

6. Названието на дисциплината Увод в когнитивната лингвистика с 
хорариум 30 ч. лекции и преподавател доц. д-р Юлиана Чакърова се 
променя на Когнитивна лингвистика. 

 
17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за издаване помагало по българса литературна 
история „Прозрения. Записки по българска литература“ с автор доц. д-р 
Владимир Атанасов Янев. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява Етична комисия към Филологически факултет в 
състав: 
Председател: доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев 
Членове: гл. ас. д-р Ани Иванова Кемалова 
                   гл. ас. д-р Младен Цветанова Влашки 
                   гл. ас. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън 
                   ас. Катерина Иванова Томова 
                   ас. Илонка Кирилова Георгиева 
                   ас. Марияна Матеева Куршумова 
                   преп. Юлиана Александрова Христова 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде олекотен кандидатстудентския изпит по 
български език като: Първа задача бъде премахната. 
 

 
 
ПРОТОКОЛЧИК: 
                     /Татяна Динкова/ 

 
 
Вярно с оригинала: 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 16.01.2017 година  

(Протокол  №  191) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложения списък с модули и прилежащите им 
курсове за краткосрочна квалификация (16 часа, 1 кредит) на педагогически 
специалисти към Департамент за квалификация и професионално развитите 
на педагогически специалисти (ДКПРПС) към ПУ „Паисий Хилендарски“  
I. СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ И ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

1. доц. д-р Живко Иванов  - „Хуманитарното знание – криза и технологии“ 
2. доц. д-р Живко Иванов   - „Писане в Word – елементарен курс за 

филолози“ 
3. доц. д-р Х. Хачикян  - „ Съвременни методи за обучение по чужд език “ 
4. гл.ас. д-р Борислав Борисов – „Формулировката на учебната задача – 

елемент от развиването на функционалната грамотност“ 
II. КОМУНИКАТИВНИ СТРАТЕГИИ В ЕЗИКА И ЛИТЕРАТУРАТА 

1. доц. д-р Мила Кръстева - „Методика на преподаването на 
възрожденската литература в училище. Де/митологизация на 
Паисий, „История славянобългарска“ и Интернет“ 

2. доц. д-р Фани Бойкова – „Комуникативни стратегии  в обучението по 
български език и литертура“ 

3. гл. ас. д-р Екатерина Петкова – „Междутекстовият подход в 
литературнообразователния дискурс“ 

4. гл. ас. д-р Гергина Кръстева - „Българска лирика от 60-те години на ХХ 
век - поезията на „априлското поколение“ (Любомир Левчев, Владимир 
Башев, Стефан Цанев)“ 

5. гл. ас. д-р Гергина Кръстева - „Българска поезия от 70-те години на ХХ 
век – „тихата лирика“ на Иван Цанев, Екатерина Йосифова, Калин 
Донков “ 

6. гл. ас. д-р Гергина Кръстева - „Българска лирика от 60-70-те години на 
ХХ век – Константин Павлов, Николай Кънчев, Борис Христов“ 

7. ас. д-р Катерина Томова – „Междуметия и звукоподражания в 
чуждоезиковото обучение и обучението по БЕЛ“ 

8. хон. ас. д-р Красимира Танева – „Фолклорен/традиционен календар и 
новата учебна програма по литература“ 

III.  ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. доц. д-р Соня Райчева – „Библията - културен паметник и основа на 

българската и европейска литература “ 
2. гл. ас. д-р Дияна Николова – „Преподаването на антична литература  

(съобразно новите учебни програми)“ 
3. гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева – „Ономастиката и приложението ѝ в 

дидактиката“  
4. Златка Червенкова - „Метафората в образованието “  

 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                     /Татяна Динкова/ 

 
Вярно с оригинала: 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 23.01.2017 година  

(Протокол  №  192) 
 

 

1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата история на 
литературата и сравнителното литературознание за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. Филология  /Теория и 
история на литературата – литература за деца и юноши /, обнародван в 
Държавен вестник, брой 94 от 25.11.2016 година, ФС утвърждава следния 
състав на научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Акад. д.ф.н. Иван Николов Радев – пенсионер, ВТУ „Св.св. Кирил и 
Методий“, гр. Велико Търново, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; 
научна специалност Българска литература. 

2. Проф. д.ф.н. Иван Герасимов Станков – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. 
Велико Търново, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност 
Българска литература. 

3. Доц. д-р Юлия Христова Николова – пенсионер, гр. Пловдив, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология;  научна специалност Българска 
литература 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Огнян Стефанов Сапарев – катедра „Българска литература 
и теория на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Теория и история на литературата    

2. Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева – катедра „Българска литература и 
теория на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Българска литература       

3. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – катедра „Българска литература и 
теория на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Теория и история на литературата   

4. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – катедра „Българска литература и 
теория на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Българска литература 



 
Резервни членове:  

  
1. Доц. д-р Мая Стоянова Горчева – филиал „Любен Каравелов“, гр. 

Кърджали, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност 
Българска литература       

2. Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев – катедра „Българска литература и 
теория на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Теория и история на литературата. 

 
2. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и 
германитсика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. 
Филология  /Испански език – Лексикология на съвременния испански език/, 
обнародван в Държавен вестник, брой 94 от 25.11.2016 година, ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д. ф. н. Мария Димитрова Китова-Василева - СУ “Св. Климент 
Охридски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Историческа граматика 
на испанския език). 

2. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова - СУ“Св. Климент 
Охридски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Стилистика на 
съвременния испански език). 

3. Доц. д-р Петър Иванов Моллов - СУ“Св. Климент Охридски” област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Испанска литератера (Златен век). 

4. Доц. д-р Весела Петрова Чергова - СУ“Св. Климент Охридски” област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Морфология на съвременния 
португалски език). 

5. Доц. д-р Адриана Христова Миткова - СУ“Св. Климент Охридски” област 
на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Социолингвистика на испанския език) 

6. Доц. д-р Веска Кирилова Димитрова - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” 
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Съвременен френски език (Морфология) 
 
 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д. ф. н. Иван Вълчев Кънчев - Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 



професионално направление 2.1. Филология (Съвременен испански 
език). 
  
Резервни членове:  

  
1. Проф. д. ф. н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – външен - СУ“Св. 

Климент Охридски” област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен 
испански език). 

2. Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен – вътрешен - Пловдивски 
университет “Паисий Хилендарски” област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Френска литература) 

  

 
  

 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 06.02.2017 година  

(Протокол  №  193) 
 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните нови специалности във Филологическия 
факултет за перидоа 2017 – 2021 година: 
1. В рамките на специалността Приложна лингвистика: Англисйки език с 
протугалски език, Английски език с чешки език, Английски език с полски език, 
Английски език със сръбски и хърватски език, Английски език с новогръцки 
език, Английски език с турски език, Френски език с португалски език; 
2. В рамките на специалността Лигвистика с бизнес администрация: 
Английски език с чешки език, Английски език с полски език, Английски език със 
сръбски и хърватски език, Английски език с новоръцки език, Английски език с 
турски език; 
3. В рамките на специалността Лингвистика с маркетинг: Английски език с 
чешки език, Английски език с полски език, Английски език със сръбски и 
хърватски език; 
4. В рамките на специалността Лингвистика с инфорамционни технологии: 
Английски език с чешки език, Англисйки език с полски език, Английски език със 
сръбски и хърватски език. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява учебния план и характеристиките на новата 
специалност „История и чужд език“ в професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по..., която ще се администрира от Философско-
историческия факултет. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалността 
Лингвистика с информационни технологии: 

 Дисциплината „Бизнес умения (преговори, управление, лидерство)“ с 
хорариум 15 часа лекции в IV курс, VII семестър отпада, като се замества 
с дисциплината „Аутсорсинг на бизнес информационни услуги“ със 
същия хорариум в IV курс, VIII семестър. 

 
4. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебния план на специалността 
Български език и новогръцки език, влязъл в сила от 2016 година: 

 Дисциплината: „Старогръцка литература“ с хорариум 60 часа лекции 
да се преименува на „Антична литература“ с хорариум 45 часа лекции 
и 15 часа упражнения, като се чете в I курс, II семестър в поток със 
специалността Българска филология. 

 Дисциплината „Антична и западноевропейска литература“  да се 
преименува на „Западноеропейска литература“ със същия хорариум, 
като се чете в поток със специалностите Български език и чужд език. 



5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
магистърска програма Методика на обучението по български език и 
литература (неспециалисти) за учебната 2016-2017 година: 

 Двете избираеми езиковедски дисциплни от I курс, II семестър да бъдат 
преместени в I курс, I семестър, за да могат да се съчетаят с учебния план 
на магистърска програма Актуална българистика. 

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Балканистика: 

 Дисциплината „Увод в балканистиката“ от I курс, II семестър на 
учебната 2016-2017 г. да се отложи и да изнесе в I курс, II семестър на 
учебната 2017-2018 година, като се слуша заедно от първи и втори курс 
Балканистика. 

 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
магистърска програма Превод и интеркултурна комуникация за учебната 
2016-2017 година: 

 Задължителната дисциплина „Интеркултурни взаимодействия – 
въпроси и решения“ да бъде заменена с „Религии и религиозни 
конфликти“ с лектор доц. д-р Надя Чернева. 

 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на 
специалностите Лингвистика с бизнес администрация /английски език и 
испански език/ и Лингвистика с маркетинг /английски език и испански език/, 
считано от учебната 2017-2018 година: 

 Дисциплината „Странознание на Испания“ от II курс, IV семестър да се 
премсти в III курс, V семестър. 

 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебните планове 
(включително и действащите) на специалностите Лингвистика с 
информационнни технологии, Лингвистика с бизнес администрация  и 
Лингвистика с маркетинг (с втори чужд език Френски език), която да влезе в 
сила от II  семестър на учебната 2016 – 2017 година: 

 Дисциплината „Теория на превода“ в III курс, VI семестър с хорариум 15 
часа лекции и 15 часа упражнения да се промени на „Превод“ с хорариум 
15 часа лекции и 15 часа упражнения. 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Български език и история: 

 Лекциите по дисциплината „Историография“ с хорариум 10 часа 
лекции от втори семестър на учебната 2016-2017 година да се премстят 
в първи семестър на учебната 2017-2018 година. 

 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложената дата и комисия за провеждане на 
държавен изпит в Специализация „Журналистика“ през учебната 2016-2017 
година. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебните планове на специалностите 
Лингвистика с информационнни технологии, Лингвистика с бизнес администрация  



и Лингвистика с маркетинг (с втори чужд език – Руски език), които да влязат в сила 
от II  семестър на учебната 2016 – 2017 година: 

 Дисциплината „Странознание (Втори чужд език)“ в II курс, IV семестър с 
хорариум 30 часа за специалността Лингвистика и маркетинг, от III курс V 
семестър (ИД3) за специалността Лингвистика с информационни технологии 
и от II курс, III семестър за специалността Лингвистика с бизнес 
администрация да се премести в I курс, II семестър  на мястото на 
дисциплината „Съвременен чужд език (Фонетика)“, с хорариум 30 часа леции 
вместо 15 часа лекции и 15 часа упражнения, която отпада. 

 Дисциплината „Теория на превода (Втори чужд език)“ с хорариум 30 часа 
лекции да се премести от III курс, VI семестър във II курс, IV семестър на 
мястото на дисциплината „Странознание (Втори чужд език)“ със същия 
хорариум и брой кредити. 

 На мястото на дисциплината „Теория на превода (Втори чужд език)“ в III курс  
VI семестър с хорариум 30 часа лекции се въвежда дисциплината „Съвременен 
чужд език (Синтаксис)“ със същия хорариум и брой кредити. 

 Названието на дисциплината „Съвременен чужд език (Морфосинтаксис)“ с 
хорариум 60 часа (30 часа лекции и 30 часа упражнения) се променя на 
„Съвременен чужд език (Морфология)“. 

 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дати и комисии за провеждане на 
държавни изпити за специалностите Български език и история и 
Балканистика през учебната 2016-2017 година. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2016/2017 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. Мария Димитрова Панова – 30 часа упражнения по Българска литература 
(след Първата световна война). 
 
Катедра по история на литературата и сравнително литературознание: 
1. Теодора Валентинова Петрова – 240 часа упражнения по Антична и 
западноевропейска литература. 
 
Катедра по романистика и германистика: 
1. д-р Соня Хмаяк Мекенян – 600 часа упражнения по Практически френски език. 
 
15. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и 
германитсика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. 
Филология  /Испански език – Лексикология на съвременния испански език/, 
обнародван в Държавен вестник, брой 94 от 25.11.2016 година, ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д. ф. н. Паисий Димитров Христов - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” 
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Френска лингвистика). 



2. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова - СУ“Св. Климент 
Охридски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Теория и практика на 
превода). 

3. Доц. д-р Петър Иванов Моллов - СУ“Св. Климент Охридски” област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Испанска литератера (11-17 век). 

4. Доц. д-р Весела Петрова Чергова - СУ“Св. Климент Охридски” област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Морфология на съвременния 
португалски език). 

5. Доц. д-р Адриана Христова Миткова - СУ“Св. Климент Охридски” област 
на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Социолингвистика на испанския език) 

6. Доц. д-р Веска Кирилова Димитрова - ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” 
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Съвременен френски език) 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д. ф. н. Иван Вълчев Кънчев - Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Съвременен испански 
език). 
  
Резервни членове:  

  
1. Проф. д. ф. н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – външен - СУ“Св. 

Климент Охридски” област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Романски езици 
(Морфология и стилистика – испански език). 

2. Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен – вътрешен - Пловдивски 
университет “Паисий Хилендарски” област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Френска литература). 

 
16. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор на науките" от доц. д-р Елена Славова 
Гетова с дисертационен труд на тема: „Социокултурни и литературни 

присъствия на възрожденската книга в българската литература от ХІХ и ХХ век“ 

по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2. 1. Филология, научна специалност Българска литература, по 
решение на катедрения съвет, протокол № 16/09.01.2017, ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

  
1. Проф. д.ф.н. Цветан Кирилов Ракьовски – Катедра Литература, ЮЗУ "Н. 

Рилски", гр. Благоевград, област на висше образование 2. Хуманитарни 



науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература. 

2. Проф. д.ф.н. Николай Христов Чернокожев – СУ „Св. Климент  
Охридски“, гр. София, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература 

3. Проф. д.ф.н. Румяна Иванова Дамянова – Институт за литература, БАН, 
гр. София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология;  научна специалност 
Българска литература 

4. Доц. д-р Юлия Христова Николова – пенсионер, гр. Пловдив, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Българска 
литература 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
  

1. Проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева – катедра „Българска 
литература и теория на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски“, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Българска 
литература       

2. Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева – катедра „Българска литература и 
теория на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Българска литература   

3. Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева – катедра „История на 
литературата и сравнително литературознание“, ПУ „Паисий 
Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност 
Българска литература   

 
Резервни членове: 
 

1. Доц. д-р Лидия Борисова Михова – Институт за литература, БАН, област 
на висшеобразование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Българска 
литература. 

2. Доц. д.ф.н. Иван Тодоров Русков – катедра „История на литературата и 
сравнително литературознание, ”ПУ “Паисий Хилендарски“, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2. 1. Филология; научна специалност Българска 
литература 

 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 15.05.2017 г.  
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява квалификационните курсове „Съвременни методи 
и синтактичен анализ“ и „Модели на простото и сложно изречение – 



формални и функционални параметри в синтаксиса“ в Департамента за 
квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти.  
Предназначение: за учители по български език и литература;  
Хорариум 16 часа, съответстващи на 1 професионален кредит; 
Форма на обучение: присъствена с продължителност от 2 дни;  
Форма на завършване: защита на проект. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовия договор на лектора по 
сръбски език ас. Дарка Хербез с една година, считано от 01.09.2017 г. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следната промяна в индивидуалния план за 
обучение на Маргарита Константинова Куцарова, редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Славянски езици (Морфология на съвременния руски език) с тема на 
дисертационния труд „Значението предходност и начините за неговото 
изразяване в българския, руския и английския език” и научен ръководител 
доц. д-р Юлиана Чакърова: 

 дисциплината „Увод в общото езикознание“ с лектор проф. д-р Иван 
Чобанов да бъде заменена с „История на лингвистиката“ при същия 
преподавател. 

 

20. РЕШЕНИЕ: ФС избира Детелина Георгиева Овчарова за редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език с тема на дисертационния труд „Двуезичните 
разговорници през XIX век (социолингвистичен и лингвистичен дискурс)“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н Диана Петрова Иванова. 
 

21. РЕШЕНИЕ: ФС избира Олга Васкова Моллова за редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Български език с тема на дисертационния труд „Функционално-
семантичното поле на локативността в съвременния български и руски 
език“ и научен ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС избира Десислава Минчева Димитрова за редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език с тема на дисертационния труд „Морфологичната 
категория състояние на действието в българския език (българските 
перфектни форми) и перфектът в западноевропейските езици (френски, 
английски, немски) в партиципиален контекст“ и научен ръководител доц. д-
р Константин Иванов Куцаров. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС избира Христиана Николаева Зехтенджиева за редовен 
докторант към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език с тема на дисертационния труд „Словоред  на 



въпросителните думи в българското изречение“ и научен ръководител доц. 
д-р Петя Николова Бъркалова. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС избира Таня Спасова Бедаваджиева за редовен докторант 
към Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Антична и 
западноевропейска литература с тема на дисертационния труд „Фигурата на 
андрогина – вараитивност и концепти в европейските литератури“ и научен 
ръководител доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС избира Димитър Стайков Шопов за редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Антична и 
западноевропейска литература с тема на дисертационния труд „Танцът на 
смъртта“ – жанрово-тематични импулси и национални конкретизации“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова. ФС приема 
предложението на  Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание да се вземе бройка от неусвоената докторантура по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС избира Елица Димитрова Миланова за редовен докторант 
към Катедра по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Славянски езици с тема на дисертационния труд 
„Лингвокултурологичен потенциал на митонимите в руски и китайски език“ 
и научен ръководител доц. д-р Надя Петрова Чернева. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС избира Елизабет Огнянова Кумчева за редовен докторант 
към Катедра по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Германски езици: Английски език с тема на дисертационния труд 
„Многозначност на думите (Английско-български съпоставки и влияния)“ и 
научен ръководител доц. д-р Христо Маринов Стаменов. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС избира Галина Атанасова Станкова за редовен докторант 
към Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; 
докторска програма Романски езици с тема на дисертационния труд 
„Глаголната категория таксис в испанския и българския език 
(съпоставително изследване)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван 
Вълчев Кънчев. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените комисиии за првеждането на 
интегрирани практико-приложни държавни изпити за ОКС "Бакалавър" по 
специалности през календарната 2017 година във Филиала на ПУ "Паисий 
Хилендарски" в град Смолян. 



 
30. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за хонорувани преподаватели, 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град 
Смолян през втория семестър на учебната 2016/2017 година. 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 
 
 

 

 

 

 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 27.03.2017 година  

(Протокол  №  194) 
 

 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема  получените отлични оценки от участниците в 
Националното състезание по български език и литература да се признаят за 
отлични оценки от предварителен кандидатстудентски изпит по български 
език, с които зрелостниците имат възможност да се запишат в 
специалностите: Българска филология, Славистика, Български език и 
корейски език, Български език и китайски език, Български език и руски език, 
Български език и френски език, Български език и италиански език, 
Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български 
език и история. 
 При наличие на свободни места след трето класиране всички 
положителни оценки от състезанието да бъдат признати за валидни при 
желание за допълнително кандидатстване за специалностите във 
Филологическия факултет с балообразуваща оценка по български език. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема  в рамките на специалността „Славистика“ да се 
допусне възможността за паралелно обучение след втори курс в „Славистичен 
модул“ и в „Българистичен модул“. Успешно завършилите студенти 
получават свидетелство за професионална квалификация и по двете 
специалности. 
 Желаещите паралелно обучение студенти са длъжни да заплатят една 
допълнителна семестриална такса. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема  да се разреши допълнително обучение извън учебния 
план с цел получаване на професионална квалификация „учител по 
английски език“ на студентите, които имат подобно желание, от 
специалностите „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с бизнес 
администрация“ (английски език и втори чужд език). В случая е необходимо 
да посещават задължителните според държавните изисквания дисциплини 
със съответния хорариум и кредити и да положат успешно изпитите. 
Студентите, които изпълнят необходимите условия, получават свидетелство 
за професионала квалификация „Учител по английски език“, което е 
приложение към дипломата за висше образование за ОКС „Бакалавър“. 
Обучението е възможно след заплащане на една допълнителна семестриална 
такса (от тук нататък заплащането важи и за студентите от специалност 
„Лингвистика с информационни технологии“). 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената от катедрата по английска филология 
дата и комисия за провеждане на Държавен изпит за задочна магистърска 
програма Английски език и методика за РЧЕО за академичната 2016-2017 
година. 
 



5. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената от катедрата по българска литература 
и теория на литературата дата и комисия за провеждане на Държавен изпит 
за магистърска програма Образованието по български език и литература в 
средното училище за академичната 2016-2017 година. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената от катедрата по българска литература 
и теория на литературата дата и комисия за провеждане на Държавен изпит 
за магистърска програма Учител по български език и литература 
(неспециалисти) за академичната 2016-2017 година. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява квалификационния курс „Учителска 
компетентност и организация на обучението по майчин турски език“ в 
Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогически 
специалисти.  
Предназначение: за учители по майчин турски език;  
Хорариум 16 часа, съответстващи на 1 професионален кредит; 
Форма на обучение: присъствена и неприсъствена (дистанционна) с 
продължителност от 2 дни;  
Форма на завършване: защита на проект. 
 

8. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на ас. Милена Ангелова Кацарска, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра по английска филология по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Англоезична литература /Американска 
литература/; с тема на дисертационния труд "Prapositions: Prefacing American 
Literature in Bulgarian Translation 1948-1998“ („Парапозиции – предговарянето 
на преводна американска литература в България 1948-1998“). 

 

9. РЕШЕНИЕ: ФС приема ас. Райна Василева Петрова да бъде зачислена като 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по романистика и 
германистика, по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Романски 
езици; с тема на дисертационния труд "Номиналната суфиксация в испанския 
и българския език (анализ и съпоставка)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. 
Иван Вълчев Кънчев. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променена темата на дисертационния труд 
на Христина Танева Вихрогонова, редовен докторант към Катедрата по общо 
езикознание и история на българския език по 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Общо и 
сравнително езикознание с научен ръководител доц. д-р Борян Янев от 
„Физическата и умствената дейност на човека в речниковия фонд на 
немския и българския език“ в „Умствената дейност на човека в речниковия 
фонд на немския и българския език“. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 165.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Енчо Тилев Тилев, редовен докторант към Катедрата по руска 



филология по 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Славянски езици (Морфология на 
съвременния руски език) с тема на дисертационния труд „Категориални и 
некатегориални значения в руската морфология (в съпоставка с български)“, 
научен ръководител проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 108.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Милена Стоянова Видралска, редовен докторант към 
Катедрата по български език по 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Български език 
(Морфология) с тема на дисертационния труд „Пасивност, залог и причастия 
в съвременния български език“, научен ръководител доц. д-р Константин 
Иванов Куцаров. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде възстановена докторантурата на Ивелина 
Димитрова Илиева, редовен докторант към Катедрата по български език по 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; 
докторска програма Български език /Морфология/ с тема на 
дисертационния : „Понятията мяра и количество – универсални признаци на 
езиковия знак (върху материал от съвременния български език)“, научен 
ръководител проф. д.ф.н. Вера Маровска, считано от 01.03.2017 г. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната докторантурата на Милена 
Иванова Найденова, редовен докторант към Катедрата по романистика и 
германистика по 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен френски език – 
Синтаксис) с тема на дисертационния : „Трансферни правила за превод на 
именната група от френски на български език“, научен ръководител доц. д-р 
Малинка Димитрова Дичева-Николова, считано от 01.04.2017 г. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „професор“ към Катедрата по история на литературата и 
сравнителното литературознание по Област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, научна 
специалност Българска литература (Българска литература от 
Освобождението до края на Първата световна война и Историческа поетика 
на българската литература) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по история на литературата и 
сравнителното литературознание по Област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология, научна 
специалност Антична и западноевропейска литература: сравнително 
литературознание със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 
 
17. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Таня Станиславова Найденова с 



дисертационен труд на тема „Образът на жената в българската и 
испанската паремиология“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев 
Кънчев по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Романски 
езици (Съвременен испански език), по решение на катедрения съвет, 
Протокол №94/22.03.2017 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Гергана Кирилова Дачева - СУ “Св. Климент Охридски” – 

Катедра по методика на чуждоезиковото обучение, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – стилистика и история на книжовния 
език); 

2. Доц. д-р Петър Иванов Моллов - СУ “Св. Климент Охридски”, област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Испанска литература 11 – 17 век) 

3. Доц. д-р Веска Кирилова Димитрова – ВТУ «Св. Св. Кирил и 
Методий»област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Съвременен френски 
език). 

  
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д. ф. н. Иван Вълчев Кънчев -  Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски” област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Испански език) 

2. Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен - Пловдивски университет 
“Паисий Хилендарски” област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология (Френска 
литература) 

 
    Резервни членове: 

1. Доц. д-р Донка Николаева Мангачева – СУ “Св. Климент Охридски”, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология ( Синтаксис на съвременния португалски 
език) - - външен. 

2. Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова - ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език) - вътрешен. 

 
 
Откритото заключително заседание да са проведе на 07 юни 2017 
година от 11:00 часа в заседателната зала (Ректорат). 
 
18. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Джесика Сиаботару Де Манев с 
дисертационен труд на тема „Еврейско-испански народни умотворения и 
техните съответствия в българската традиция“ и научен ръководител 



проф. д.ф.н. Иван Вълче Кънчев по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език), по решение на 
катедрения съвет, Протокол №94/22.03.2017 година, ФС утвърждава следния 
състав на научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д. ф. н. Владимир Едуардо Сабоурин -Дренска- ВТУ “ Св. Св. Кирил 

и Методий”  област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите 
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия); 

2. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова- СУ “ Св. Климент 
Охридски”  област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Теория и практика на 
превода); 

3. Доц. д-р Весела Петрова Чергова - СУ “ Св. Климент Охридски”  област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Морфология на съвременния 
португалски език). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д. ф. н. Иван Вълчев Кънчев -  Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски” област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Испански език) 

2. Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен - Пловдивски университет 
“Паисий Хилендарски” област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология (Френска 
литература) 

 
    Резервни членове: 

1. Проф. д. ф. н. Евгения Тодорова Вучева, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология 
(Романски езици (Морфология и стилистика – испански език)  - 
външен. 

2. Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова - ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език) - вътрешен. 

 

Откритото заключително заседание да са проведе на 07 юни 2017 
година от 13:00 часа в заседателната зала (Ректорат). 
 
19. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Екатерина Станимирова 
Стойчева с дисертационен труд на тема „Социалното и духовното в три слова 
от „Книга Григория Цамблака“ и научен ръководител проф. д.н.к. Мария 
Антонова Шнитер по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Българска 
литература (стара българска литература), по решение на катедрения съвет, 



Протокол №122/15.03.2017 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. проф. д.ф.н. Вася Николова Велинова – София, ръководител на Центъра за 

Славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" към СУ "Св. 
Климент Охридски", област на висшето образование: 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление – 2.1. Филология, (Българска 
литература); 

2. проф. д.ф.н. Христо Петров Трендафилов – пенсионер, Шумен, област на 
висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2.1. Филология, (Българска литература); 

3. проф. д-р Андрей Тодоров Бояджиев - СУ "Св. Климент Охридски", София, 
област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление – 2.1. Филология, (Български език) 
  

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер - ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 

област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, (Българска литература); 

2. доц. д-р Мария Атанасова Йовчева – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, “, 
област на висшето образование: 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, (Българска литература). 

 
    Резервни членове: 
1.  доц. д-р Антоанета Георгиева Буюклиева - БСУ, Бургас, област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, (Български език) - външен..  

2. проф. д.и.н. Камен Манолов Гаренов –ПУ „Паисий Хилендарски“,Пловдив,  
2. област на висшето образование 2.Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.4. Религия и теорлогия, (Теология) - вътрешен. 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 30 юни 2017 
година от 13:00 часа в заседателната зала (Ректорат). 
 
20. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Велика Атанасова Гюлемерова с 
дисертационен труд на тема „Блудният син в българската литература 
(Прозата от Освобождението до 80-те години на ХХ век)“  и научен 
ръководител доц. д.ф.н. Иван Тодоров Русков по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; 
докторска програма Българска литература (Българска литература от 
Освобождението до края на Първата световна война), по решение на 
катедрения съвет, Протокол №21/20.03.2017 година, ФС утвърждава следния 
състав на научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова – СУ „Св. Климент  Охридски“, гр. 

София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 



професионално направление 2.1. Филология; научна специалност 
Българска литература. 

2. Проф. д.ф.н. Сава Йорданов Василев – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. 
Велико Търново, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност 
Българска литература.  

3. Проф. д-р Радослав Димитров Радев – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. 
Велико Търново, област на висше образование 1. Педагогически науки; 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна 
специалност Методика на обучението по българска литература. 
  

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д.ф.н. Иван Тодоров Русков – катедра „История на литературата и 

сравнително литературознание”, ПУ “Паисий Хилендарски“, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 
2.1. Филология; научна специалност  Българска литература 

2. Доц. д-р Татяна Иванова Ичевска – катедра „История на литературата и 
сравнително литературознание”, ПУ “Паисий Хилендарски, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 
2.1. Филология; научна специалност  Българска литература  

 
    Резервни членове: 
1. Проф. д.н. Иван Герасимов Станков – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. 

Велико Търново, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност 
Българска литература – външен. 

2. Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев – катедра „Българска литература и 
теория на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Теория и история на литературата - 
вътрешен. 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 29 май 
2017година от 12:00 часа в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

21. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Милена Стоянова Видралска с 
дисертационен труд на тема „Пасивност, залог и причастия в съвременния 
български език“ и научен ръководител доц. д-р Константин Иванов Куцаров 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Български език 
(Морфология), по решение на катедрения съвет, Протокол №67/20.03.2017 
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров - ВТУ „Св. св. Кирил и 

Методий”, катедра „Съвременен български език”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език); 



2. Проф. д-р Красимира Славчева Алексова – СУ „Св. Климент Охридски”, 
Катедра „Български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език); 

3. Доц. д-р Мариана Георгиева Лазарова – БСУ, Център по хуманитарни 
науки,  област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език). 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

2. Доц. д-р Константин  Ивнов Куцаров –  ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология ( 
Български език). 

 
    Резервни членове: 

1. Доц. д-р Петя Иванова Несторова - УХТ – Пловдив, ДЕОФВС, Център по 
езиково обучение, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Бизнес български език и 
делово общуване) - външен; 

2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Катедра по български език, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език) – вътрешен. 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 27 юни 2017 
година от 14:00 часа в заседателната зала (Ректорат). 
 
22. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Енчо Тилев Тилев с дисертационен 
труд на тема „Категориални и некатегориални значения в руската 
морфология (в съпоставка с български)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. 
Стефана Петрова Димитрова по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
програма Славянски езици (Морфология на съвременния руски език), по 
решение на катедрения съвет, Протокол №7/16.03.2017 година, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – Институт  за български 

език  при БАН, гр. София; област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици); 

2. Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий; 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Български език); 

3. Проф. д.ф.н. Тотка Маркова Стоева –  СУ „Св. Климент Охридски”; област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание). 



 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици); 

2. Доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици). 

 
    Резервни членове: 

1. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова –  Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология (Български език) - 
вътрешен; 

2. Проф. д-р Гочо Недев Гочев – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1 Филология (Славянски езици) - външен.  

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 20 юни 2017 
година от 14:00 часа в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС избира (22 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Станислава 
Петкова Илиева за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Съвременен немски език)  към Катедра по романистика и 
германистика на Филологическия факултет. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2016/2017 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по български език: 
 

1. Милена Стоянова Видралска – 30 часа упражнения по Морфология на СБЕ. 
2. Ралица Желязкова Манолова – 150 часа упражнения по Фонетика на 

корейския език и Морфология на корейския език. 
 
Катедра по руска филология: 

1. Стефан Пламенов Иванчев – 200 часа упражнения по Съвременен китайски 
език (Морфология, синтаксис и стилистика. 

 
2. Катя Георгиева Ганева – 200 часа упражнения по Практически курс по 

руски език, Методика на обучението по руски език и Хоспетиране. 
 

Катедра по английска филология: 

1. доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 1000 часа упражнения по 
Американска литература, Странознание на англоезичните страни, Бизнес 
комуникация, Практикум по превод, Превод на юридическа литература, 
Практически английски език – превод. 



2. Ивайло Йорданов Дагнев – 100 часа упражнения по Практически 
английски език – превод. 

3. Здравко Стойков Генов – 100 часа упражнения по Практически английски 
език – лексика и граматика. 

4. Вадим Атанасов Банев – 100 часа упражнения по Езиков курс за 
докторанти. 

5. Божидара Николаева Бонева – 100 часа упражнения по Старнознание на 
САЩ. 

6. Вивиян Саркис Арабян – 500 часа упражнения по Практически английски 
език. 

7. Десислава Йорданова Цолевска – 300 часа упражнения по Практически 
англисйки език. 

 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Дора Василева Иванова, редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Българска литература 
(Българска литература след Първата световна война) с тема на 
дисертационния труд „Конципиране на българската история в романа от 90-
те години на 20. век до днес” и научен ръководител доц. д-р Татяна Ичевска. 
ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за 
първата година от подготовката на Ана Атанасова Тобиева, редовен 
докторант към Катедра по история на литературата и сравнителното 
литературознание по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; научна специалност Българска 
литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата 
световна война) с тема на дисертационния труд „1897 – отношенията на 
литературното и политическото” и научен ръководител доц. д-р Живко 
Иванов. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за 
първата година от подготовката на Христина Танева Вихрогонова, редовен 
докторант към Катедра по общо езикознание и история на българския език 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Общо и сравнително 
езикознание с тема на дисертационния труд „Физическата и умствената 
дейност на човека в речниковия фонд на немския и българския език” и научен 
ръководител доц. д-р Борян Янев. ФС утвърждава план-сметката за втората 
година от подготовката на докторанта. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за 
първата година от подготовката на Ирина Георгиева Митърчева, задочен 
докторант към Катедра по общо езикознание и история на българския език 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 



направление 2.1 Филология; научна специалност Общо и сравнително 
езикознание (Социолингвистика) с тема на дисертационния труд 
„Билингвизъм и диглосия в Северна Ирландия, Уелс, Шотландия и Ейре” и 
научен ръководител проф. д-р Иван Чобанов. ФС утвърждава план-сметката за 
втората година от подготовката на докторанта. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Димитър Паунов Георгиев, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Български език (Синтаксис), с тема на дисертационния труд „Копулативен 
тип предикативни отношения в българското сложно изречение“ и научен 
ръководител доц. д-р Петя Бъркалова. ФС утвърждава план-сметката за 
третата година от подготовката на докторанта. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Радостина Колева Колева, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд „Езикова и 
комуникатовно-речева характеристика на родовите признаци в българския 
език“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Вера Маровска. ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Елица Георгиева Маринова, редовен докторант към 
Катедра „Славистика“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съпоставително 
славянско литературознание), с тема на дисертационния труд „Градът в 
експресионистичната проза на славянските литератури. Опит за 
диференциален компаративизъм“ и научен ръководител доц. д-р Жоржета 
Чолакова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на 
докторанта. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Маргарита Константинова Куцарова, редовен 
докторант към Катедра по руска филология по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Славянски езици (Морфология на съвременния руски език) с 
тема на дисертационния труд „Значението предходност и начините за 
неговото изразяване в българския, руския и английския език” и научен 
ръководител доц. д-р Юлиана Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за 
втората година от подготовката на докторанта. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за 
първата година от подготовката на Ана Исабел Диас Гарсия, редовен 
докторант към Катедра по Романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 



Филология; научна специалност Романски езици (Съвременен испански език 
– Лексикология) с тема на дисертационния труд „Прагматика в рекламните 
текстове” и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев. ФС утвърждава 
план-сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за 
първата година от подготовката на Лидия Дочкова Шамова, редовен 
докторант към Катедра по Романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Романски езици (Съвременен испански език 
– Лексикология) с тема на дисертационния труд „Билингвизъм в Каталуня: 
същност и специфика” и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев. ФС 
утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Женя Маринова Гундашева, редовен докторант към 
Катедра по Романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Романски езици (Синтаксис на съввременния френски език) с 
тема на дисертационния труд „Контрастиращи изразни средства в 
преводните единици – типология, дигитални ресурси и нови приложения” и 
научен ръководител доц. д-р Малинка Дичева-Николова. ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за 
първата година от подготовката на Милена Иванова Найденова, редовен 
докторант към Катедра по Романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Романски езици (Съвременен френски език – 
Синтаксис) с тема на дисертационния труд „Трансферни правила за превод на 
именната група от френски на български език” и научен ръководител доц. д-
р Малинка Дичева-Николова.. ФС утвърждава план-сметката за втората година 
от подготовката на докторанта. 
 
37. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за третаата година от 
подготовката на Ивелина Димитрова Илиева, редовен докторант към 
Катедрата по български език по 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Български език 
/Морфология/ с тема на дисертационния : „Понятията мяра и количество – 
универсални признаци на езиковия знак (върху материал от съвременния 
български език)“, научен ръководител проф. д.ф.н. Вера Маровска. 
 
38. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Детелина Георгиева Овчарова, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Български език с тема на дисертационния труд „Двуезичните разговорници 
през XIX век (социолингвистичен и лингвистичен дискурс)“ и научен 



ръководител проф. д.ф.н Диана Петрова Иванова. ФС утвърждава план-
сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
39. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Десислава Минчева Димитрова, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Български език с тема на дисертационния труд „Морфологичната категория 
състояние на действието в българския език (българските перфектни 
форми) и перфектът в западноевропейските езици (френски, английски, 
немски) в партиципиален контекст“ и научен ръководител доц. д-р 
Константин Иванов Куцаров. ФС утвърждава план-сметката за първата 
година от подготовката на докторанта. 
 
40. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Олга Васкова Моллова, редовен докторант към Катедра по 
български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български 
език с тема на дисертационния труд „Функционално-семантичното поле на 
локативността в съвременния български и руски език“ и научен ръководител 
доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за 
първата година от подготовката на докторанта. 
 
41. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Христиана Николаева Зехтенджиева, редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Български език с тема на дисертационния труд „Словоред  на 
въпросителните думи в българското изречение“ и научен ръководител доц. 
д-р Петя Николова Бъркалова. ФС утвърждава план-сметката за първата 
година от подготовката на докторанта. 
 
42. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Димитър Стайков Шопов, редовен докторант към Катедра 
по история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Антична и западноевропейска литература: 
сравнително литературознание с тема на дисертационния труд „Танцът на 
смъртта“ – жанрово-тематични импулси и национални конкретизации“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова. ФС 
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
43. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Таня Спасова Бедаваджиева, редовен докторант към Катедра 
по история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Антична и западноевропейска литература: 
сравнително литературознание с тема на дисертационния труд „Фигурата на 
андрогина – вараитивност и концепти в европейските литератури“ и научен 



ръководител доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева. ФС утвърждава 
план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
44. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Елица Димитрова Миланова, редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Славянски езици с тема на дисертационния труд „Лингвокултурологичен 
потенциал на митонимите в руски и китайски език“ и научен ръководител 
доц. д-р Надя Петрова Чернева. ФС утвърждава план-сметката за първата 
година от подготовката на докторанта. 
45. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Елизабет Огнянова Кумчева, редовен докторант към 
Катедра по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Германски езици: Английски език с тема на дисертационния труд 
„Многозначност на думите (Английско-български съпоставки и влияния)“ и 
научен ръководител доц. д-р Христо Маринов Стаменов.ФС утвърждава план-
сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
46. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Божидара Николаева Бонева, редовен докторант към 
Катедра по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Англоезична литература с тема на дисертационния труд 
„Парадигми на идентичността в творчестовото на Тони Морисън и Алис 
Уолкър. Лицата на дискриминацията“ и научен ръководител доц. д-р Йордан 
Йорданов Костурков. ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
47. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Галина Атанасова Станкова, редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици с тема на дисертационния труд „Глаголната 
категория таксис в испанския и българския език (съпоставително 
изследване)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. ФС 
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
48. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отлчината оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2016 г., Мария Димитрова Панова, редовен докторант към 
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Българска литература (Българска 
литература от Освобождението след Първата световна война), с тема на 
дисертационния труд „Поезията на Константин Павлов в модерните 
движения на българската лирика (контексти, оразличавания, проекции)“ и 
научен ръководител доц. д-р Владимир Янев. 



 
49. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отлчината оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2016 г., Здравко Милчев Минчев, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Български език (Морфология), с тема на дисертационния труд 
„Имперсоналността в съвременния български език“ и научен ръководител 
доц. д-р Красимира Чакърова. 
 
50. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отлчината оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 01.03.2016 г., Светла Димитрова Джерманович, редовен 
докторант към Катедра „Славистика“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Славянски езици (Сравнителна граматика на славянските езици), с 
тема на дисертационния труд „Аорист и имперфект в славянските езици“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Куцаров. 
 
51. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава актуализирания индивидуален план, приема 
отчета, утвърждава много добрата оценка за третата година от подготовката 
и приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2016 г., 
Пресентасион Ортега Ортега, редовен докторант към Катедра по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Романски езици (Съвременен испански език), с тема на дисертационния труд 
„Дидактически модел „The Flipped classroom“ (класна стая) и прилагането му 
в часовете по лексикология на испанския език“ и научен ръководител проф. 
д.ф.н. Иван Кънчев. 
 
52. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава актуализирания индивидуален план, приема 
отчета, утвърждава много добрата оценка за третата година от подготовката 
и приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2016 г., 
Гергана Ангелова Петкова-Заралиева, редовен докторант към Катедра по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Романски езици (Съвременен испански език), с тема на дисертационния труд 
„Семантика и стилистика на прилагателното име в публицистичния език“ 
и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Кънчев. 
 
53. РЕШЕНИЕ: ФС приема променените специфични изсквания към 
кандидатите при участие в конкурси за за придобиване на научни степени и 
заемане на академични длъжности във Филологическия факултет. 
 
 
 

ПРОТОКОЛЧИК: 
                     /Татяна Динкова/ 

Вярно с оригинала: 



 1 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 09.05.2017 година  

(Протокол  №  195) 

 

 

1. РЕШЕНИЕ:  ФС приема предложения график по дати и списъците с членовете 

на комисиите за провеждане на държавните изпити и защити на дипломни работи 

във Филологическия факултет през календарната 2017 година. 

 

2. РЕШЕНИЕ:  ФС приема предложения график по дати и списъци с членовете на 

комисиите за държавните изпити във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в 

град Смолян за учебната 2016/2017 година. 

 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата и комисия за провеждането на 

защити на дипломни работи на участниците в специализация „Туризъм“. 

 

4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 

да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Клео Стефанова 

Протохристова за срок от една година, считано от 07.07.2017 г. 

 

5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде сключен трудов договор с проф. д.ф.н. Иван 

Вълчев Кънчев, гост-професор към Катедрата по романистика и германистика, за 

учебната 2017/2018 година. 

 

6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовият договор на маг. Тобиас Фок, 

лектор по немски език към Катедрата по романистика и германистика, за 

учебната 2017/2018 година. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовият договор на д-р Роберто 

Адинолфи, лектор по италиански език към Катедрата по романистика и 

германистика, за учебната 2017/2018 година. 

 

8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължен трудовият договор на Уан Ин (Wang 
Ying), лектор по китайски език към Катедрата по руска филология, за 
учебната 2017/2018 година. 
 

9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 

2016/2017 г. със следните преподаватели: 

 

 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 

 

1. Проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев – упражнения по Флорентински 

ренесанс в Докторантско училище. 
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Катедра по общо езикознание и история на българския език: 

 

1. Доц. д-р Христо Иванов Салджиев – упражнения по  Практически турски 

език, История на Турция и участие в ДИ . 

2. Д-р Марияна Асенова Карталова – упражнения по Практически новогръцки 

език.  

3.  Илиана Димитрова Джамбазова – упражнения по Старогръцки език и 

Практически новогръцки език. 

 
Катедра „Английска филология“: 

 
1.  Сотир Николов Рангелов – упражнения по Компютърно подпомагане на 

превод. 

 
Катедра „История и алхеология“: 

 
       1.Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – упражнения по  Тракология.  

2. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – упражнения по История на България 

(Средновековие).  

3. Проф. дин Людмил Йорданов Спасов – упражнения по История на България 

(1878-1944. 

4. Доц. д- Иван Христов Джамбов – упражнения по Археология и Музейно дел., 

5. Доц. д-р  Илка Любенова Петкова – упражнения по Средновековна обща 

история и История на Византи.,  

6. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – упражнения по История на балканските 

народи (XV-XX в.), Геополитика на Балканите.  

7. Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – упражнения по Историография.  

8. Доц. д-р Ангел Янков Янков – упражнения по Избираема дисциплина 2 

(Българска етнология)(в з.о.).  

9. Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христeва – упражнения по 

Архивистика, Увод в историческото познание, Избираема дисциплина, 

Факултативна дисциплина 2 (в р.о.), 3(в з.о.).  

10. Х. ас. Самуил Стойков Шивачев – упражнения по История на балканските 

народ.  

11. Х. ас. Ноеми Гарабед Доникян – упражнения по Методика на обучението по 

История (упражнения), Хоспетиране, Текуща педагогическа практика и 

Преддипломна педагогическа практика по история.  

12.Х. ас. Тодор Йорданов Тодоров - упражнения по История на България 1878 – 

1944 г.).  

 

10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 

длъжност „професор“ към Катедрата по общо езикознание и история на 

българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1 Филология, научна специалност Български език 

(История на българския език)  със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 

Държавен вестник. 
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11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ към Катедрата по общо езикознание и история на българския 

език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 

направление 2.1 Филология, научна специалност Български език (История на 

българския език)  със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 

 

12. РЕШЕНИЕ: ФС избира гл.ас.д-р Аделина Любомирова Странджева за 

„доцент“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология 

(Теория и история на литературата – литература за деца и юноши) към катедра 

„История на литературата и сравнително литературознание“ на Филологическия 

факултет. 

 

13.РЕШЕНИЕ: ФС избира гл.ас.д-р Веселка Ангелова Ненкова за „доцент“ в 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология 

(Испански език – Лексикология на съвременния испански език) към катедра 

„Романистика и германистика“ на Филологическия факултет. 

 

14. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за присъждане на 

образователната и научна степен "доктор" на Боряна Тенчева Тенчева с 

дисертационен труд на тема: „Фразеологизмите в рекламните текстове (върху 

материал от руски език в съпоставка с български и немски език)“, с научен 

ръководител проф. д-р Стефка  Иванова Георгиева по област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, 

докторска програма Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език) по 

решение на катедрения съвет, протокол № 9/18.04.2017, ФС утвърждава следния 

състав на научното жури: 

 

Външни членове за Пловдивския  университет: 

 1. Проф. д.ф.н. Стефана Боянова Калдиева - Захариева - Институт за 

български език  към БАН; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, научни специалности: Общо и 

сравнително езикознание, Български език;  

 2. Проф. д-р Стефан Иванов Политов - Лесотехнически университет, гр. 

София; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 

направление 2.1. Филология, научна специалност: Немски език;   

 3. Проф. д- р Гочо Недев Гочев – Великотърновски университет „Св.Св. 

Кирил и Методий”; област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност: Славянски 

езици. 

 

Вътрешни членове за Пловдивския  университет: 

 1. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева - Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност: Славянски 

езици;  
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 2. Доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, научна специалност: Славянски 

езици. 

Резервни членове: 

 1. Доц. д-р Надя Петрова Чернева –  Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици) – вътрешен член;  

 2. Доц. д-р Мария Кирилова Китанова-Маркова - Институт за български 

език  към БАН ; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, научни специалности: Общо и 

сравнително езикознание, Български език – външен за университета член.  

 
ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 6 юли 2017 

г. от 14,30 часа в конферентна зала „Компас“ в Ректората на ПУ „Паисий 

Хилендарски”. 

 

15. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за работа на Райна Василева 

Петрова, докторант на самостоятелна подготоввка към катедра „Романистика и 

германистика, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Романски езици 

с тема на дисертационния труд La sufijación nominal en español y en búlgaro (análisis 

y comparación sincrónica)” 

“Номиналната суфиксация в испанския и българския език (анализ и 

съпоставка)”. 

 

16. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка в размер на 90.00 лева за 

отпечатване на автореферат на Велика Атанасова Гюлемерова, редовен докторант 

към Катедрата по история на литературата и сравнително литературознание, във 

връзка с публичната защита на докторска дисертация „Блудният син в 

българската литература (Прозата от Освобождението до 80-те години на ХХ  

век)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. 
 

17. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка в размер на 100.00 лева за 

отпечатване на автореферат на Джесика Сиаботару де Манев, редовен докторант 

към Катедрата по романистика и германистика, във връзка с публичната защита 

на докторска дисертация „Еврейско-испански умотворения и техните 

съответствия в българската традиция (Pdremias judeoespanolas y sus equivalencies 

en la tradicion bulgara)“ за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор“. 

 
18. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка в размер на 100.00 лева за 

отпечатване на автореферат на Таня Станиславова Найденова, редовен докторант 

към Катедрата по романистика и германистика, във връзка с публичната защита 

на докторска дисертация „Образът на жената в българската и испанската 

Паремиология“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. 
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19. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните нехабилитирани преподаватели на 

основен трудов договор и хонорар, които да водят лекции на студентите от 

специалност “Български език и история”– редовно  обучение и задочно обучение, 

през учебната 2017/2018 г., съгласно Правилника на Университета:  

1. Гл. ас. д-р Пламен Bасилев Славов;  

2. Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова;  

3. Гл. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов; 

4. Гл.ас. д-р Станислав Николов Боянов. 

 

20. РЕШЕНИЕ: Във връзка с необходимостта от обезпечаване на учебния процес с 

актуална литература по дисциплината „История на новобългарския книжовен 

език“ в бакалавърските програми редовно  и задочно обучение и „История на 

книгата“ в магистърската програма „Актуална българистика“, ФС приема да 

бъде отпечатано второто помагало от поредицата „Недописани страници от 

историята на новобългарския книжовен език“ с автор Диана Иванова, като 

разходите не са за сметка на Филологическия факултет. 

 

21. РЕШЕНИЕ: ФС приема учебните планове на Филологическия факултет, 

притежаващи педагогически модул, актуализирани и съобразени с изискванията 

на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионалната 

квалификация „учител“ (приета с ПМС № 289 от 07.11.2016) в сила от учебната 

2017-2018 година. 

 

22. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните промени в учебния план на специалност 

„Лингвистика с бизнес администрация“: 

 

1. За учебната 2017/2018 г. в четвърти курс, 7. семестър, еднократно на 

мястото на Административно право да се проведе обучение по дисциплината 

Основи на правото, тъй като същите студенти в трети курс са минали курс 

Административни правни казуси. 

2. В ИД 2 (3. курс, 5. семестър) да бъдат вписани предметите Основи на  

правото или Основни правни казуси, а в 4. курс, 7. семестър лекционният курс 

Административно право да се преименува на Увод в административното право 

(със същия хорариум).  

 

23. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следната промяна в учебните планове на 

специалностите Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика с маркетинг 

и Лингвистика с информационни технологии: дисциплината Странознание на 

втори чужд език  се локализира в трети семестър като задължителна дисциплина 

със същия хорариум от 30 часа. 

 

24. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните промени в учебните планове на 

специалностите Лингвистика с бизнес администрация, Лингвистика с маркетинг 

и Лингвистика с информационни технологии: съкращава се дисциплината Теория 

на превода на втори чужд език с хорариум 30 часа (шести семестър); хорариумът 

на дисциплината Увод в общото езикознание се увеличава с 15 часа (от 30 на 45 

аудиторни часа); в специалността Лингвистика с информационни технологии се 

въвежда факултативна дисциплина Правопис и пунктуация на съвременния 

български език  с хорариум 15 часа упражнения в шести семестър. 



 6 

25. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава за академичната 2017-2018 год. следните 

предложени от катедра „Английска филология“ текущи магистърски програми 

без промени в учебния план: 
 

 Лингвистика и превод”  (акредитирана): програмата е с редовна форма на 

обучение; двусеместриална с годишна такса от 1100 лв. (по 550 лв. на семестър). 

Ръководител –асистент Веселина Койнакова.  

 „Превод и бизнес комуникация”:  програмата е с редовна форма на 

 обучение; двусеместриална с годишна такса от 1100 лв. (по 550 лв. на семестър). 

Ръководител – асистент Веселина Койнакова.  

 „Language and Linguistics”: редовна форма на обучение;   двусеместриална с 

годишна такса от 1100 лв. (по 550 лв. на семестър). Ръководител – асистент 

Веселина Койнакова.  

 „Английски език и методика за РЧЕО” задочна форма на обучение; 

трисеместриална с такса от 1200 лв. за целия курс на обучение (по 400 лв. на 

семестър). Ръководител – асистент Сашко Павлов. 

 
26. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава за академичната 2017-2018 год. следната 

предложена от катедра „Английска филология“ текуща магистърска програма с 

промени в учебния план: 

 „Английски език и методика - за неспециалисти” (1-12 клас) – 

 задочна форма на обучение;   четирисеместриална с такса от 1600 лв. за целия 

курс на обучение (по 400 лв. на семестър). Ръководител – асистент Сашко Павлов. 

Промените включват: 

- редукция в курса по практически английски (устен) – за всеки семестър са 

предвидени 30 часа, вместо съществуващите досега 50 часа, за да се осигурят по-

големия брой часове в педагогическо- методическия цикъл; 

- преобразуване на две от текущите   ИД в интердисциплинарни; 

            - преобразуване на една ФД от текущите в методическа. 

 

27. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава за академичната 2017-2018 год. следните 

предложени от катедра „Английска филология“ нови магистърски програми: 

 Английски език и методика за специалисти (1-12 клас) –  

задочна форма на обучение; двусеместриална с годишна такса от 1100 лв. (550 лв. 

на семестър). Ръководител – асистент Румяна Илиева.  

 Английски език и управление в бизнеса - редовна форма 

на обучение; двусеместриална с годишна такса от 1200 лв. (по 600 лв. на семестър). 

Ръководител – главен асистент д-р  Росица Декова.  

 

28. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава за академичната 2017-2018 год. следната 

предложена от катедра „Руска филология“ магистърска програма: 

 Езиково обслужване и културни дейности в туризма (със засилено 

 изучаване на руски, английски, френски, немски, испански, италиански или 

китайски език) – редовна форма, двусеместриална,  с годишна такса от 1100 лв. 

(550 лв. на семестър). 

 
ПРОТОКОЛЧИК: 

     /фил. Илиана Стайковска/ 

 

Вярно с оригинала: 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 11.07.2017 година  

(Протокол  №  196) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде внесено за утвърждаване от Академичния 
съвет предложение за присъждане  на почетното звание „Доктор хонорис 
кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на проф. д-р 
Стойна Вълчева Пороманска.  
 

2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 
да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Диана Петрова Иавнова 
за срок от една година, считано от 13.10.2017 г. 
 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема Държавният изпит по новогръцки език и литература 
да бъде проведен на едни и същи дати за всички специалности, изучаващи 
новогръцки език, а именно 07.07.2017 г. (петък) и 26.09.2017 г. (вторник). 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема Държавният изпит по турски език и литература да 
бъде проведен от комисия в състав: 
Председател: доц. д-р Христо Иванов Салджиев 
Членове: 1. доц. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова 
                   2. доц. д-р Борян Георгиев Янев 
                   3. гл. ас. д-р Харун Харун Бекир. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2017/2018 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 
1. доц. д-р Владимир Атанасов Янев – 250 часа упражнения в магистърската 

програма „Актуална българистика“ и Избираема дисциплина. 
2. доц. д-р Красимира Славчева Алексова – 100 часа упражнения в магистърска 

програма „Актуална българистика“. 
3. проф. д-р Ангел Маринов Петров – 80 часа упражнения в магистърска 

програма "Образованието по български език и литература в средното училище". 
4. доц. д-р Пенка Христова Гарушева-Карамалакова – 70 часа упражнения в 

магистърска програма "Образованието по български език и литература в 
средното училище". 

5. доц. д-р Соня Райчева Спилкова – 350 часа упражнения по Методика на 
обучението по литература, Текуща педагогическа практика, Хоспетиране, 
Преддипломна педагогическа практика и лекционен курс в  МП „Образованието по 
български език и литература в средното училище“,. 

6. д-р Красимира Танева Танева – 350 часа упражнения по Хоспетиране, Текуща 
педагогическа практика, Преддипломна педагогическа практика,   Преддипломна 
педагогическа практика и избираема дисциплина в МП „Образованието по 
български език и литература в средното училище“. 



7. Мариана Трифонова Мирчева-Каракашева – 180 часа за Текуща педагогическа 
практика и Стажантска практика. 

8. д-р Станка Иванова Петрова-Христова – 200 часа упражнения по 
Старобългарска литература и упражнения в магистърска програма 
„Образованието по български език и литература в средното училище". 

 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание:  
 
1. Александър Василев Маринов – 60 часа упражнения по Основи на 

управлението. 
2. Наташа Методиева Ценева – 100 часа упражнения по Държавно и публично 

управление. 
3. доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева – 200 часа упражнения 

по Архивистика и документология. 
4. проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев – 10 часа упражнения по Флорентински 

ренесанс към Докторантско училище.  
5. проф. д-р Мария Георгиева Сотирова – 100 часа упражнения по Управление на 

човешките ресурси.  
6. Стефан Атанасов Райчев – 80 часа упражнения по Управление на човешките 

ресурси. 
7. Теодора Валентинова Петрова – 120 часа упражнения по Антична и 

западноевропейска литература. 
8. гл. ас. д-р Людмила Бойкова Дикова – 200 часа упражнения по Управление на 

проекти/Проектна дейност. 
 
Катедра по общо езикознание и история на българския език:  
 
1. проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – 380 часа упражнения по 

Странознание на Гърция, Новогръцка литература, Византийска литература и 
текстове, държавен изпит.  

2. проф. д-р Иван Петров Чобанов – 450 часа упражнения по Увод в общото 
езикознание и История на лингвистичните учения. 

3. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – 380 часа упражнения по Съвременен 
новогръцки език (фонетика, морфология, синтаксис, лексикология), държавен 
изпит. 

4. доц. д.ф.н. Агим Рустем Фона – 250 часа упражнения по Практически албански 
език, Странознание на Албания и Втори балкански език. 

5. доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 700 часа упражнения по Практически 
турски език, Странознание на Турция, Балканска турска диалектология, ИД3, ФД 
3, ФД 4, История на Турция, Текуща педагогическа практика (Турски език),  
Хоспетиране (Турски език), Преддипломна педагогическа практика (Турски език), 
държавен изпит..   

6. доц. Стефан Андреев Стефанов – 80 часа упражнения по Османотурски език. 
7. д-р Димитър Атанасов Мирчев – 150 часа упражнения по Класически език. 
8. д-р Марияна Асенова Карталова – 450 часа упражнения по Практически 

новогръцки език – вкл. ФД 1 (Новогръцки език) и ИД 3 (Новогръцка литература) – 
и Увод в общото езикознание.  

9. Васил Богомилов Василев – 100 часа упражнения по Румънски език и 
Странознание на Румъния. 



10. Илиана Димитрова Джамбазова – 100 часа упражнения по Старогръцки език. 
11. Станимир Василев Петров – 180 часа упражнения по Практически новогръцки 

език. 
 

Катедра по български език: 
 
1. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 30 часа упражнения за 

председателство в Национална студентска конференция. 
2. проф. д.ф.н. Александър Викторов Федотов – 200 часа упражнения  по 

Корейска литература. 
3. проф. д-р Светла Пенев Коева – 120 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ. 
4. проф. д-р Красимира Славчева Алексова – 100 часа упражнения по 

Социолингвистика в магистрарура Актуална българистика и 80 часа 
упражнения за ръководство на дипломанти. 

5. доц. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова - 120 часа упражнения по 
Синтаксис на СБЕ. 

6. д-р Милена Петрова Добрева  – 120 часа  упражнения по Дигитални 
библиотеки. 

7. д-р Хван  Джонг  Джеймс Канг – 650 часа упражнения по Практически корейски 
език. 

8. ас.  Ким  Унг  Ки – 500 часа упражнения по Практически корейски език, 
Лексикология на СКЕ и История на съвременната корейска литератиура. 

9. Ралица  Желязкова  Манолова  – 200 часа упражнения по Фонетика на 
корейския език, Синтаксис на корейския език 

10. Мария Димитрова Миличина – 600 часа упражнения по Езикова култура. 
11. Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки. 
12. Иван Йорданов Петров – 200 часа упражнения по ИТ практикум. 
13. Десислава Любомирова Борисова – 250 часа упражнения по Съвременен 

български език. 
14. Милена Стоянова Видралска – 200 часа упражнения по  Съвременен български 

език. 
 
Катедра „Славистика“: 
 
1. проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Гугуланова – 130 часа упражнения по 

Сравнителна граматика на славянските езици. 
2. Светла Димитрова Джерманович – 200 часа упражнения по Сравнителна 

граматика (сръбски език). 
3. Елица Георгиева Маринова – 250 часа упражнения по Славянски литератури. 
 
Катедра по руска филология: 
 

1. доц. д-р Спаска Илиева Злачева – 40 часа упражнения по Морфология на 
съвременния руски език.   

2. доц. д-р Елена Атанасова Томова – 200 часа упражнения по Руски фолклор 
и Стара руска литература.  

3. гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 80 часа упражнения по Практически 
курс по руски език.  



4. ас. Таня Василева Атанасова – 340 часа упражнения по Руска литература 
на 19 век, ИД (руски език). 

5. ас. Катя Георгиева Ганева – 320 часа упражнения по Методика на 
обучението по руски език, Хоспетиране и Практически курс по руски език. 

6. Маргарита Константинова Куцарова – 220 часа упражнения по 
Практически курс по руски език. 

7. д-р Боряна Тенчева Тенчева – 400 часа упражнения по Практически курс 
по руски език и СРЕ (Лексикология). 

8. д-р Енчо Тилев Тилев – 430 часа упражнения по Практически курс по руски 
език и Морфология на съвременния руски език. 

9. д-р Полина Андреева Димитрова – 320 часа упражнения по Практически 
курс по руски език, Методика на обучението по руски език, Хоспетиране и 
Преддипломна педагогическа практика. 

10. Олга Васкова Моллова – 270 часа упражнения по Практически курс по 
руски език. 

11. Владислава Вескова Иванова – 50 часа упражнения по Руска литература 
на 19 век, с тарифна ставка 4,00 лева на час упражнение и 360 часа 
упражнения по Практически курс по руски език.. 

12. Стефан Пламенов Иванчев – 200 часа упражнения по Съвременен китайски 
език (морфология, синтаксис и стилистика). 

13. Иван Любомиров Петров – 300 часа упражнения по Странознание на 
Китай, Съвременен китайски език (фонетика) и Практически китайски език. 

14. Стефан Русинов Иванов – 150 часа упражнения по Китайска литература.. 
15. Eлица Димитрова Миланова – 350 часа упражнения по Практически 

китайски език, Методика на обучението по китайски език и Преддипломна 
педагогическа практика. 

16. д-р Александър Ванев Иванов – 30 часа упражнения по Практически 
китайски език.. 

 
Катедра по английска филология: 
 
1. доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 700 часа упражнения по Лексикология на 

САЕ  и Фонетика на САЕ. 
2. доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 1200 часа упражнения по 

Странознание на Великобритания, Странознание на англоeезичните страни, 
Английска литература – Просвещение, Американска литература и  Практически 
английски –превод. 

3. доц. д-р Дейвид Брус Дженкинс – 350 часа упражнения по Стилистика, 
Творческо писане /ИД/, Съвременна англоезична белетристика /ИД2/ и 
Съвременна англоезична драматургия/ИД3/. 

4. Вивиан Саркис Арабян – 1330 часа упражнения  по Практически английски 
език /лексика, граматика, англо-български превод и писмени упражнения/. 

5. Емилия Радостинова Илиева-Живкова – 1000 часа упражнения по 
Практически английски език /българо-английски превод и практикум/ и Превод 
със специфични цели. 

6. Венцислав  Василев Василев – 1500 часа упражнения по Практически 
английски език /лексика, граматика/ и Специализиран английски /ИД/. 



7. Божидара Николаева Бонева – 1300 часа упражнения по Странознание на 
Великобритания, Американска литература и Практически английски език 
/писмени упражнения/. 

8. Елизабет Огнянова Кумчева – 900 часа упражнения по Практически английски 
език /превод и писмени упражнения/ и Лексикология на САЕ. 

9. Мария Генова Ганчева – 1100 часа упражнения по Практически английски език 
/превод и писмени упражнения/ и Основи на бизнес комуникацията. 

10. Огнян Тодоров  Обретенов – 1200 часа упражнения по Практически 
английски /превод/, Лексикология, Стилистика и Практикум по лексикология 
/ФД1/. 

11. Мариана Георгиева Младенова – 1200 часа упражнения по Практически 
английски език /лексика/. 

12. Румяна Боянова Пенева – 900 часа упражнения по Практически английски 
език /българо-английски превод/, Английски език за преподаватели  към ФФ. 

13. Елисавета Кумчева Тодорова -  1200 часа упражнения по Практически 
английски /писмени упражнения/, с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение; 

14. Борис Красимиров Петров – 1100 часа упражнения  по Практически 
английски език /лексика и превод и писмени упражнения/ и Практикум по превод. 

15. Таня Илиева Стоянова – 900 часа упражнения по Текуща и преддипломна  
педагогическа практика, Хоспетиране по английски език. 

16. Илиан Пенков Друмев – 650 часа упражнения  по Практически английски 
език /лексика, граматика, писмени упражнения/. 

17. Ралица  Петрова Кунчева – 500 часа упражнения  по Специализиран превод 
/ФД/ и Специализиран превод /ИД/. 

18. Десислава Йорданова  Цолевска  – 900 часа упражнения  по Практически 
английски език и Гражданско образование и английски език. 

19. Вадим  Атанасов Банев – 450  часа упражнения по Практически английски 
език /превод/ и Концептуална метафора /ИД/. 

20. Димитър Костадинов Карамитев – 500 часа упражнения  по Практически 
английски /Превод/  и  Специализиран превод /ФД /. 

21. Ивайло   Йорданов Дагнев – 350 часа  упражнения  по Практически 
английски  език /превод / и Концептуална метафора /ИД2/. 

22. Здравко Стоков Генов – 550 часа упражнения по Практически английски 
/писмени, лексика и превод/. 

23. Красимира Димитрова Шаркова – 350 часа упражнения по Избираеми и 
факултативни дисциплини. 

24. Сотир Николов Рангелов – 250 часа упражнения  по Преводачески софтуер  
/ИД/. 

25. Снежана Кочева Александрова – 100   часа упражнения по Увод в 
администрирането. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – 100 часа упражнения по 

Стилистика на съвременния испански език. 
2. проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по 

Теория на превода – испански език. 
3. доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 900 часа упражнения по Методика на  

обучението по френски език, Методика на обучението по немски език, Методика 



на обучението по испански език, Лексикология на френски език, Теория на превода 
и Практически френски език, Участие в научно жури и  участие в комисия за 
конкурси за докторанти по френски език. 

4. доц. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска   
литература  I част. 

5. доц. д-р Нели Николова Раданова – 100 часа упражнения по Морфология на 
Съвременния италиански език .  

6. д-р Кана Иванова Димитрова – 950 часа упражнения по Морфология на СНЕ, 
Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в германистиката,  Лингвистика на 
текста, Стилистика на СНЕ, Контрастивна лингвистика, Морфосинтаксис на 
СНЕ, Икономически немски език, Редактиране на текст.  

7. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 700 часа по Немски език, Методика на 
обучението по немски език и хоспитиране, Текуща и преддипломна педагогическа 
практика. 

8. гл. ас. д-р Радка Митева Иванова – 100 часа за участие в комисия за конкурси 
за докторанти по немски език. 

9. гл. ас. д-р Стефка Василева Кожухарова  – 300 часа лекции и упражнения по 
ИД 4 “Писане и редактиране на текст  испански  език”, Практически испански 
език. 

10. гл. ас. Петя Койчева Петкова-Сталева – 600 часа упражнения по 
Лексикология на италианския език и История на италианската литература – І 
и ІІ част. 

11. д-р Соня Хмаяк Мекенян – 600 часа упражнения по Практически френски 
език. 

12. д-р Боряна Тенчева Тенчева – 750 часа упражнения по Странознание на 
Германия, Практически немски език. 

13. д-р Джесика Сиаботару Де Манев – 700 часа упражнения по Практически 
Испански език. 

14. Ана Исабел Диас Гарсия  – 500 часа по Практически испански език. 
15. Стефан Георгиев Кралев – 400 часа  упражнения по Практически френски 

език. 
16. Кунка Василева Широкова – 800 часа упражнения по Практически френски 

език. 
17. Гергана Ангелова Петкова – 600 часа упражнения по Практически испански 

език. 
18. Нина Кръстева Чочева – 700 часа упражнения по Практически френски език. 
19. Зоя Георгиева Иванова – 600 часа упражнения по Практически италиански 

език. 
20. Магдалена Кирилова Стефанова – 500 часа упражнения по Практически 

италиански език. 
21. Мария Атанасова Нанева – 600 часа упражнения по Практически испански 

език.  
22. Лидия Дочкова Шамова – 600 часа упражнения по Практически  испански 

език. 
23. Анна Василева Шкодрова – 200 часа упражнения по Практически 

италиански език. 
24. Женя Маринова Гундашева – 500 часа упражнения по Практически френски 

език. 



25. Галина Атанасова Станкова – 60 часа упражнения по Практически испански 
език. 

26. Полина Георгиева Рекина – 300 часа упражнения по Практически испански 
език. 

27. Даниела Николаева Венкова – 200 часа упражнения по Португалски език. 
 

6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2017/2018 г. със следните преподаватели за нуждите на магистърските 
програми към катедрата Английски език и методика (спациалисти), 
Английски език и методика (неспациалисти), Английски език и методика за 
РЧЕО, Лингвистика и превод, Превод и бизнес комуникация, Английски език и 
управление в бизнеса, Language and Linguistics: 
 
1. Професор доктор Дафинка Иванова Генова – курс по „Анализ на дискурса”; 
2. Доцент доктор Йордан Йорданов Костурков – курсове по „Техники и жанрови 

специфики на превода”, „Превод на юридическа литература”, „Стратегии на 
нучното изследване”, „Превод на евродокументация”, „Симултанен и 
консекутивен превод”, „Странознание на Великобритания”, „Американска 
литература”, „Език и литература” и практически английски език; 

3. Доцент доктор Христо Маринов Стаменов – курс по „Контрастивна 
лингвистика”; 

4. Доцент доктор Свилен Богданов Станчев – курс по „Функционална граматика”; 
5. Асистент Огнян Тодоров Обретенов – курсове по „Превод на медицинска 

литература”, „Информационенни технологии в превода”; „Лексикология на САЕ” 
и практчески английски език; 

6. Асистент Румяна Боянова Пенева – практически английски език; 
7. Асистент Сотир Николов Рангелов – курс по „Информационнни технологии в 

превода” и стажанстска практика. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2016/2017 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология“: 
 
1. Ноеми Гарабед Доникян – 230 часа упражнения по Хоспетиране и 

Преддипломна педагогическа практика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение. 

 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2016/2017 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по български език: 
 
1. д-р Десислава Любомирова Борисова – 100 часа упражнения по Съвременен 

български език. 
2. Иван Йорданова Петрова – 20 часа упражнения по ИТ практикум. 
 
  



Катедра „Славистика“: 
 
1. Светла Димитрова Джерманович – 110 часа упражнения по Сравнителна 

граматика (сръбски език). 
 
Катедра по руска филология: 
 
1. Олга Вескова Моллова – 30 часа упражнения по Практически курс по руски език. 
 
Катедра по английска филология: 
 
1. Елизабет Огнянова Кумчева – 200 часа упражнения по Практически английски 

език. 
2. доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова – 60 часа упражнения за научно 

ръководство на докторант. 
 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. д-р Кана Иванова Димитрова – 250 часа упражнения по Морфология на СНЕ, 

Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в германистиката,  Лингвистика на 
текста, Стилистика на СНЕ, Контрастивна лингвистика, Морфосинтаксис на 
СНЕ, Икономически немски език, Редактиране на текст.  

 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Бистра Димитрова Поповска, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра по английска филология по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Германски езици (Съвременен английски 
език – Фонетика на английския език) с тема на дисертационния труд 
„Ударението в сложни съществителни и фразовото ударение в английски и 
български език” и научен ръководител доц. д-р Снежина Димитрова.  
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС избира Мария Динкова Ханзърова за редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Руска литература с тема на дисертационния труд „Отсъстващият персонаж 
в руската литература на XIX век“ и научен ръководител доц. д-р Николай 
Михайлов Нейчев. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от руска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Руска 
литература с тема на дисертационния труд „Отсъстващият персонаж в 
руската литература на XIX век“ и научен ръководител доц. д-р Николай 
Михайлов Нейчев. ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  в учебната програма на Филологически факултет 
за 2017/2018 година да се добавят следните нови магистърски програми: 



 „Теория и практика на чуждоезиковото обучение” – испански 
език/немски език/ френски език/руски език/италиански език (за 
специалисти) – 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 

 „Теория и практика на чуждоезиковото обучение” – испански 
език/немски език/ френски език/руски език/италиански език (за 
неспециалисти) – 4 семестъра; такса; 650.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика с информационни технологии” ‒ испански 
език / немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
специалисти) – 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика с информационни технологии” ‒ испански 
език / немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
неспециалисти) – 4 семестъра; такса; 650.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика с маркетинг” ‒ испански език / немски език / 
френски език / руски език / италиански език“ (за специалисти) – 2 
семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика с маркетинг” ‒ испански език / немски език / 
френски език / руски език / италиански език“ (за неспециалисти) – 4 
семестъра; такса; 650.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика с бизнес администрация” ‒ испански език / 
немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
специалисти) – 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика с бизнес администрация” ‒ испански език / 
немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
неспециалисти) – 4 семестъра; такса; 650.00 лв. на семестър. 

 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  актуализирания учебен план на магистърска 
програма „Културноисторическа славистика“ (р.о.), държавна поръчка, от 3-
семестриален в 2семестриален. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  актуализирания учебен план на магистърска 
програма „Методика на обучението по български език и литература“ (за 
неспециалисти) според изискванията на НАРЕДБА за държавните изисквания 
за придобиване на професионална квалификация „учител“, Обн. – ДВ, бр. 89 от 
11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 г., приета с ПМС №289 от 07.11.206 
г. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  учебния план за придобиване на трета 
професионално-квалификационна степен на учители по български език и 
литература към Департамента за квалификация и професионално развитие 
на педагогически специалисти. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  в учебната програма на Филологически факултет 
за 2017/2018 година да се добави специализация „Туризъм“ – 2 семестъра, 
такса: 240.00 лв. на семестър. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  предложения списък с избираеми дисциплини за 
академичната 2017/2018 година за специалност „Славистика“. 
 



17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  избираемата дисциплина „Статистически 
методи в лингвистиката“ с хорариум 30 часа лекции в учебния план на 
следните магистърски програми: 

 „Актуална българистика“ 
 „Приложна лингвистика с информационни технологии” ‒ испански 

език / немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
специалисти). 

 „Приложна лингвистика с информационни технологии” ‒ испански 
език / немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
неспециалисти). 

 „Приложна лингвистика с маркетинг” ‒ испански език / немски език / 
френски език / руски език / италиански език“ (за специалисти). 

 „Приложна лингвистика с маркетинг” ‒ испански език / немски език / 
френски език / руски език / италиански език“ (за неспециалисти). 

 „Приложна лингвистика с бизнес администрация” ‒ испански език / 
немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
специалисти). 

 „Приложна лингвистика с бизнес администрация” ‒ испански език / 
немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
неспециалисти). 

 
18. РЕШЕНИЕ: ФС следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност „Български език и история“ (з.о.), 2 курс: 

 Лекциите по дисциплината „Историография“, с хорариум 10 часа 
лекции, да се преместят от II семестър на учебната 2016/2017 година 
във II семестър на учебната 2017/2018 година. 

  
19. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Галина Иванова Димитрова с 
дисертационен труд на тема „Модели на спомена за детството в българската 
проза за деца и юноши“  и научен ръководител проф. д-р Светлана Стойчева 
Андерсон по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Теория и 
история на литературата/Детска литература/, по решение на катедрения 
съвет, Протокол №24/03.07.2017 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Светлана Стойчева Андерсон – НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, гр. 

София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Теория и история на 
литературата/Детска литература/. 

2. Проф. д.ф.н. Симеон Янакиев Симеонов – пенсионер, гр. София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Българска литература. 

3. Проф. д-р Петър Стефанов Петров – Катедра „Българска литература“, ВТУ 
„Св.св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново,  област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература. 

  



Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – ПУ “Паисий Хилендарски“,  Катедра 

„Българска литература и теория на литературата“; област на висше образование 
2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. Филология; научна 
специалност  Българска литература. 

2. Доц. д-р Аделина Любомирова Странджева – ПУ “Паисий Хилендарски“ 
Катедра „История на литературата и сравнително литературознание”; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност Теория и история на литературата- литература 
за деца и юноши.         

 
Резервни членове: 
1. Доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева – НБУ, София, Департамент Нова 

българистика, гр. София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология ; научна специалност Българска 
литература –  външен. 

2. Доц. д-р Татяна Иванова Ичевска – ПУ “Паисий Хилендарски“,  Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност  Българска литература  – вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 6 ноември  
2017година от 13:30 часа. 
 
20. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по история на 
литературата и сравнителното литературознание за заемане на 
академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, (Българска 

литература – Българска литература от Освобождението до края на Първата 

световна война и Историческа поетика на българската литература), обнародван в 
Държавен вестник, брой 46 от 09.06.2017 година, ФС утвърждава следния 
състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Валери Стоилов Стефанов – катедра „Българска литература“, СУ 

„Св. Климент Охридски“, гр. София, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология ; научна специалност 
Българска литература                                    

2. Проф. д.ф.н. Николай Стойчев Димитров  –  катедра „Българска литература“, 
ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература. 

3. Проф. д.ф.н. Иван Герасимов Станков – катедра „Българска литература“, ВТУ 
„Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература.     

            
  



Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова – ПУ “Паисий Хилендарски“,  
Катедра „История на литературата и сравнително литературознание”; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност  Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/. 

2. Проф. д.ф.н. Албена Владимирова Хранова  - катедра „Философия“, ПУ „Паисий 
Хилендарски, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 
науки  

професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за 
културата  
научна специалност  Теория и история на културата  

3. Доц. д-р Татяна Иванова Ичевска - ПУ “Паисий Хилендарски“,  Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност  Българска литература 

4. Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев – катедра „Българска литература и теория 
на литературата“, ПУ „Паисий Хилендарски, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Теория и история на литературата    

 

Резервни членове:  
  
1. Проф. д.ф.н. Сава Йорданов Василев – катедра „Българска литература“, ВТУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература – вътрешен. 

2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – ПУ “Паисий Хилендарски“,  Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност  Българска литература – вътрешен.   

 
21. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по романистика и 
германистика за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология Френска литература, обнародван в Държавен вестник, брой 46 от 
09.06.2017 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д. ф. н. Дина Савова Манчева – СУ“Св. Климент Охридски”   област на 

висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Френска литература). 

2. Проф. д. ф. н. Паисий Димитров Христов – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” област 
на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Френска лингвистика). 

3. Проф. д-р – Стоян Илиев Атанасов – СУ“Св. Климент Охридски” област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Френска литература – Средновековие, Ренесанс). 



Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
 

1. Проф. д. ф. н. Клео Стефанова Протохристова-Ямболиева – Пловдивски 
университет “Паисий Хилендарски” област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Сравнително 
литературознание). 

2. Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Френска литература) 

3. Доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Славянска литература и чешка 
литература). 

4. Доц. д-р Елена Славова Гетова – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Българска литература 
(Възрожденска литература). 

  
Резервни членове:  
  
1. Доц. д-р Красимир Тодоров Петров – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” област на 

висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Френска литература 19-20 в.) – външен. 

2. Доц. д-р Руси Николов Николов – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Съвременен френски език) – 
вътрешен 

 
22. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по английска 
филология за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология Германски езици:  Когнитивна лингвистика и историческа граматика 

на английския език, обнародван в Държавен вестник, брой 46 от 09.06.2017 
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д-р Мира Христова Ковачева  – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Общо и историческо езикознание – английски 
език) ; 

2. Проф. д-р Борис Димитров Парашкевов - Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология Германски езици (немски език); 

3. Проф. д-р Дияна Димитрова Янкова – Нов български университет област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Германски езици (Английски език); 



4. Доц. д-р Александра Божидарова Багашева  – Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Езикознание с английски език);  

5. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – Софийски университет „Св. 
Климент Охридски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Германски езици съвременен 
английски език – морфология). 

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология  (Общо и сравнително 
езикознание);  

2. Доц. Михаил Страшимиров Грънчаров – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Германски езици, Синтаксис-
английски език);  

 
Резервни членове:  
  
1. Доцент д-р Снежина Любозарова Димитрова – Софийски университет  „Св. 

Климент Охридски област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Германски езици: Съвременен 
английски език - фонетика и фонология, речеви бази данни и акустичен анализ 
на реч”); 

2. Доц. д-р Станка Желязкова Козарова – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски” област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Класически езици).  

 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала „Любен 
Каравелов“ в град Кърджали през учебната 2017/2018 година в съответните 
специалности. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните учебни планове на специалности 
„Български език и английски език“ и „Български език и история“ във Филиала 
„Любен Каравелов“ в град Кърджали. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град 
Смолян през учебната 2017/2018 година в съответните специалности. 
ФС приема към предложенията за хонорувани преподаватели да бъде 
добавена и доц. д-р Мая Горчева от Филиала „Любен Каравелов“ в град 
Кърджали. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните учебни планове на специалности 
„Български език и английски език“ и „Български език и история“ във Филиала 
на ПУ в град Смолян. 



27. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в действащите 
учебни планове за специалностите БЕАЕ и БЕИКМ във Филиала на ПУ в град 
Смолян: 
           - дисциплината „Българска литература след Първата световна война“, в 
специалност БЕИКМ, вместо в VІІ сем. (45/15) и VІІІ сем. (15/0) да се слуша 
само в VІІ сем. с общ хорариум 60/15, кредитите се запазват; 

- дисциплината „Българска литература след Първата световна война“, 
VІІ сем. в специалност БЕАЕ, вместо с хорариум 45/30 да бъде с хорариум 
60/15, кредитите се запазват; 

- избираема дисциплина  „Литература за деца и юноши“ да бъде 
преместена от ІV семестър в ІІІ семестър. 

 
 
 

 
ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 30.10.2017 година  

(Протокол  №  197) 
 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде учреден Почетен знак  на Филологическия 
факултет като признание за научни постижения и особени заслуги в 
развиттието на факултета. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р Таня 
Янкова Янкова за периода от 13.09.2017 г. до 31.08.2018 г. във връзка с работата 
и като лектор в Прага, Република Чехия.  
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р 
Людмила Иванова Минкова за периода от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г. във 
връзка с работата и като лектор в Запорожие, Украйна. 
 

4. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените атестационни оценки и препоръки за 

преподавателите от факултета, определени за атестиране със заповед на 

Ректора: 

 
 

 Преподавател 

Оценка 
за 

учебна 
дейност 

Оценка 
за 

научна 
дейност 

Оценка за 
административна 

дейност 

ОБЩА 
ОЦЕНКА 

Препоръки 

1.  Гл. ас. д-р Майя Кузова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
2.  Гл. ас. д-р Атанаска Тошева ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
3.  Гл. ас. д-р Милена Стойкова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
4.  гл.ас. Иванка Танева ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 

5.  
Гл. ас. д-р Радослава 
Минкова 

ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 

6.  
Гл. ас. д-р Златороса 
Неделчева 

ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 

7.  доц. д-р Веселка  Ненкова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
8.  Гл. ас. Деян Георгиев ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
9.  преп. Александер Родригес ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 

10.  преп. Юлияна Христова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ 

Да премине 
от Половин 

щат на 
пълен щат  

11.  
Гл. ас. д-р Гл. ас. д-р Витана 
Костадинова 

ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 

12.  Гл. ас. д-р Росица Декова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 

13.  
Гл. ас. д-р Снежа Цонева – 
Матюсън 

ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 



14.  Гл. ас. д-р Марина Самалиева ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ 

Предвид 
предишни 

конфликтни 
ситуации - 

подобряване 
на учебната 

работа. 
15.  Ас. Славка Грънчарова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
16.  Ас. Веселина Койнакова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
17.  Ас. Милена Кацарска ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
18.  Ас. Златка Червенкова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
19.  Преп. Цецилия Дженкинс ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
20.  Преп. Бистра Поповска ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
21.  проф. дфн Инна Пелева ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
22.  Гл. ас. д-р Екатерина Петкова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
23.  Гл. ас. д-р Бистра Дикова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
24.  ас. Мариана Куршумова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
25.  ас. Мария Павлова-Кунева ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
26.  Гл. ас. д-р Ани Кемалова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
27.  ас. Величка Гроздева ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
28.  ас. Събина Вълчанова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
29.  доц. д-р Татяна Ичевска ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
30.  Гл. ас. д-р Гергина Кръстева ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
31.  Гл. ас. д-р Дияна Николова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
32.  Гл. ас. д-р Соня Александрова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
33.  ас. Мария Мустаковова ПЛЖ ПЛЖ ОТР ПЛЖ Няма 
34.  ас. Гергана Вълева ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
35.  ас. д-р Вяра Найденова ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ ПЛЖ Няма 
 

5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  от 01.01.2018 г. такса за участие в международния  
изпит TestDaF на немски в размер на 145.00 евро (290.00 лева), в съответствие с 
решението на Институт TestDaF (Германия). 
При сторниране на платена такса 145.00 евро (290.00 лева) за полагане на 
изпит TestDaF преди крайния срок за регистрация, на лицето се възстановяват 
85 % от сумата (246.50 лв.), а 15 % (43.50 лв.) се отчисляват за Център TestDaF. 
След изтичане на крайния срок за регистрация, таксата за участие не се 
възстановява. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  от 01.01.2018 г. такса за участие в международния  
изпит TestAS на немски и английски език в размер на 95.00 евро (190.00 лева), в 
съответствие с решението на Институт TestDaF (Германия). 
При сторниране на платена такса 95.00 евро (190.00 лева) за полагане на изпит 
TestAS преди крайния срок за регистрация, на лицето се възстановяват 85 % от 
сумата (161.50 лв.), а 15 % (28.50 лв.) се отчисляват за Център TestDaF. След 
изтичане на крайния срок за регистрация, таксата за участие не се 
възстановява. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да бъде назначена на 
пълен норматив и пълно работно време към Катедрата по романистика и 
германистика преподавател Юлиана Христова. 



8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита процедура за предварително 
обсъждане на на дисертационния труд на доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова 
за присъждане на научната степен доктор на науките по област на висше 
образование 2. Хумантирани науки; пофесионално направление 2.1 Филология; 
научна специалност Теория на литературата (Сравнително славянско 
литературознание); тема на дисертационния труд „Митопоетичен генезис, 
художествена еволюция и контекстуализация на езерото в поезията на 
чешкия романтизъм“. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита процедура за предварително 
обсъждане на на дисертационния труд на доц. д-р Ваня Иванова Зидарова за 
присъждане на научната степен доктор на науките по област на висше 
образование 2. Хумантирани науки; пофесионално направление 2.1 Филология; 
научна специалност Български език (Съвременен български език); тема на 
дисертационния труд „Семантика и прагматика на детерминацията в 
българския език“. 
 

10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита процедура за предварително 
обсъждане на на дисертационния труд на доц. д-р Татяна Иванова Ичевска за 
присъждане на научната степен доктор на науките по област на висше 
образование 2. Хумантирани науки; пофесионално направление 2.1 Филология; 
научна специалност Българска литература; тема на дисертационния труд 
„Медицински кодове в българската проза от Освобождението до 50-те години 
на ХХ век“. 

 

11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променен регламента на изпита по чужд език 
за кандидат-докторанти: обемът от задължителни за прочит и подготовка 
страници да бъде намален от 100 на 50 страници с оглед на оптимална и по-
ефективна подготовка на кандидатите. 

 

12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде сменен научният ръководител на Ана Исабел 
Диас Гарсия, редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика 
по област на висше образование 2. Хумантирани науки, професионално 
направление 2.1 Филология, докторска програма Романски езици (Съвременен 
испански език – Лексиколгия) от проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев на доц. д-р 
Веселка Ангелова Ненкова. Промяната се налага поради голямата заетост и 
натовареност на проф. д.ф.н. Иван Кънчев. 

 

13. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Славка Христева Грънчарова с 
дисертационен труд на тема „Функционални характеристики на семантико-
информационната структура на изречението при случаи на комплексна 
синтактична кондензация в съвременния английски език“ по област на висше 



образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Германски езици: английски език и 
езикознание, по решение на катедрения съвет, Протокол №94/04.10.2017 
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.п.н. Лиляна Александрова Грозданова –  СУ „Св. Климент Охридски“ – 
пенсионер; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология – Германски езици (Английско езикознание)  
2. Проф. д-р Петя Начева Осенова – СУ „Св. Климент Охридски“, БАН; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология – Български език (Морфология, Синтаксис, Корпусна лингвистика) 
3. Проф. д-р Румяна Балинова Тодорова – Шуменски университет „Св. Константин 
Преславски“; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология – Германски езици (Съвременен английски език) 
4. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – Софийски университет  „Св. Климент 
Охридски” – пенсионер;  област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология – Германски езици, Съвременен 
английски език (Морфология) 
 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д-р Петя Николова Бъркалова – ПУ „Паисий Хилендарски“, катедра 

„Български език“; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология, Съвремен български език 
(Синтаксис) 

 
 Резервни членове: 
1. Проф. д-р Светла Пенева Коева – Институт по български език, БАН; област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание, Математическа лингвистика) - 
външен. 

2. Доц. д-р Станка Желязкова  Козарова – ПУ “Паисий Хилендарски“, катедра 
„Общо езикознание и история на българския език“; област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология – Класически 
езици.- вътрешен. 
 

Откритото заключително заседание да са проведе на 17 януари 2018 година. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 199.20 лева за отпечатване на 
автореферат на Славка Христева Грънчрова, задочен докторант към Катедрата 
по английска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Германски езици: английски език и езикознание, с тема на дисертационния 
труд „Функционални характеристики на семантико-информационната 
структура на изречението при случаи на комплексна синтактична 
кондензация в съвременния английски език“. 



15. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 120.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Галина Иванова Димитрова, редовен докторант към Катедрата 
по история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Литература за деца и юноши, с тема на 
дисертационния труд „Модели на спомена за детството в българската проза 
за деца и юноши“, научен ръководител проф. д-р Светлана Стойчева Анедрсон . 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2017/2018 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по български език: 
 
1. Димитър Паунов Георгиев – 150 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ. 
 
Катедра „Славистика“: 
 
1. д-р Росина Георгиева Кокудева - 80 часа упражнения по Чешка литература. 
 
Катедра по английска филология: 
1. д-р Красимира Димитрова Шаркова – 350 часа упражнения по Изибираеми 
дисципилини и Факултативни дисциплини. 
2. Тони Василева Дюкева – 350 часа упражнения по Избираема дисциплина – 
Преводачески софтуер III. 
3. Даниел Николев Каменов – 450 часа упражнения по Увод в адиминистрирането. 
4. Мила Димитрова Кромичева – 950 часа упражнения по Увод  администрирането. 
5. Поля Тодорова Мандулова – 450 часа упражнения по Практически английски 
език. 
6. Дона Веселинова Петкова – 350 часа упражнения по Практически английски език. 
 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Мария Димитрова Чернева – 400 часа упражнения по Практически френски език. 
2. Даниела Симеонова Пандова-Шеноджак – 300 часа упражнения по Практически 
немски език. 
3. Лидия Борисова Силва – 200 часа упражнения по Португакси език. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2017/2018 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология: 
 
1. Тодор Йорданов Тодоров – 50 часа упражнение по История на България 
(Възраждане). 



18. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за промени и допълнения в състава на 
хоноруваните преподаватели, ангажирани с извеждането на учебния процес 
във Филиала на ПУ в град Смолян през учебната 2017/2018 година в 
съответните специалности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на11.12.2017 година  

(Протокол  №  198) 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (21 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д.ф.н. Иван Тодоров 
Русков за „професор“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – 
Българска литература от Освобобождението до края на Първата световна 
война и Историческа поетика на българската литература)  към Катедра по 
история на литературата и сравнителното литературознание на 
Филологически факултет. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (21 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Златороса 
Найденова Неделчева-Белафанте за „доцент“ по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Френска 
литература)  към Катедра по романистика и германистика на Филологически 
факултет. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС избира (21 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Снежа 
Тодорова Цонева-Матюсън за „доцент“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски 
езици; Когнитивна лингвистика и историческа граматика на английския език)  
към Катедра по английска филология на Филологически факултет. 
 
4. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор на науките" от доц. д-р Татяна Иванова 
Ичевска с дисертационен труд на тема: „Медицински кодове в българската проза 
от Освобождението до 50-те години на ХХ век“ по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология, научна 
специалност Българска литература, по решение на катедрения съвет, протокол 
№ 30/11.12.2017, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Сава Йорданов Василев – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико 

Търново, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Българска литература. 

2. Проф. д.ф.н. Валери Стоилов Стефанов –  СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология ; научна специалност Българска литература                                     

3. Проф. д-р Радослав Димитров Радев – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико 
Търново, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност Методика на 
обучението по българска литература. 



4. Проф. д.ф.н. Иван Герасимов Станков – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Велико 
Търново, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Българска литература.                

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова – ПУ “Паисий Хилендарски“,  

Катедра „История на литературата и сравнително литературознание”; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/. 

2. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – ПУ “Паисий Хилендарски“, Катедра 
„Българска литература и теория на литературата“; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. Филология; научна 
специалност  Българска литература. 

3. Доц. д-р Живко Желев Иванов - ПУ “Паисий Хилендарски“, Катедра „История на 
литературата и сравнително литературознание”; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. Филология; научна 
специалност  Българска литература 

 
Резервни членове 
1. Проф. д.ф.н. Николай Христов Чернокожев – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Българска литература – външен. 

2. Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева - ПУ “Паисий Хилендарски“, Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. Филология; 
научна специалност  Българска литература 

ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 07.03.2018 г.  
 
5. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор на науките" от доц. д-р Жоржета 
Петрова Чолакова с дисертационен труд на тема: „Митопоетчен генезис, 
художествена еволюция и контекстуализация на езерото в поезията 
начешкия романтизъм“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2. 1. Филология, научна специалност Теория и 
история на литературата, по решение на катедрения съвет, протокол № 
115/09.11.2017, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Боян  Асенов  Биолчев – СУ „Св. Климент Охридски“,  Област на 

висше образование:2. Хуманитарни науки, Професионално направление:2.1. 
Филология (Теория на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия -
История на славянските литератури, Полска литература). 

2. Проф. д-р Владимир Кршиванек – Университет в Храдец Кралове, Чехия, Област 
на висше образование: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление:2.1. 
Филология (История на славянските литератури, Чешка литература). 



3. Проф.д.ф.н. Панайот Димитров Карагьозов – СУ „Св. Климент Охридски“, Област 
на висше образование: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление:2.1. 
Филология (Теория на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия -
История на славянските литератури). 

4. Проф. д.ф.н. Калина Бахнева Бахнева – СУ „Св. Климент Охридски“, Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление:2.1 
Филология (Теория на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия -
История на славянските литератури). 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов – ПУ „Паисий Хилендарски“, Област на 

висше образование: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление:2.1. 
Филология (Теория и история на литературата) 

2. Проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов - ПУ „Паисий Хилендарски“, Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление:2.1. 
Филология, Научна специалност: Теория на народите на Европа, Америка, Африка, 
Азия и Австралия (История на славянските литератури) 

3. Доц. д-р Николай Михайлов Нейчев – ПУ „Паисий Хилендарски“, Област на висше 
образование: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление:2.1. Филология ( 
Руска литература) 

 
Резервни членове 
1. Доц. д-р Добромир Григоров Григоров – СУ“Св. Климент Охридски“, Област на 

висше образование: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление:2.1. 
Филология (Теория на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия - 
Чешка и словашка  литература) – външен. 

2. Доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – ПУ „Паисий Хилендарски“, Област на висше 
образование: 2. Хуманитарни науки, Професионално направление:2.1 Филология 
(Теория и история на литературата) – вътрешен. 

ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 22.02.2018 г.  
 
6. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор на науките" от доц. д-р Ваня Иванова 
Зидарова с дисертационен труд на тема: „Семантика и прагматика на 
детерминацията в българския език“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология (Съвременен 
български език), по решение на катедрения съвет, протокол № 73/13.11.2017, 
ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 

1. Проф. д.ф.н. Руселина Лозанова Ницолова – пенсионер, СУ „Св. Климент 
Охридски”, Катедра „Български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология  (Български 
език); 

2.   Проф. д.ф.н. Стоян Панайотов Буров - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, катедра 
„Съвременен български език”, област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език); 



3. Проф. д-р Йовка Великова Тишева – СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език); 

4. Проф. д-р Красимира Славчева Алексова – СУ „Св. Климент Охридски”, област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език); 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Иван Костадинов Куцаров – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Български език), (Славянски езици), 
(Общо и сравнително езикознание /Сравнително езикознание/); 

2. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

3. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език). 

 
Резервни членове 
1. Проф. д-р Петя Начева Осенова – СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше 

образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език) - външен; 

2. Доц. д-р Петя Николова Бъркалова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология ( 
Български език) – вътрешен. 

ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 12.03.2018 г.  
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат на доц. д-р Ваня Иванова Зидарова във връзка с откритата и 
процедура за придобиване на научната степен доктор на науките по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология, Български език (Съвременен български език) с тема на 
дисертационния труд „Сегматика и прагматика на детерминацията в 
български език“. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2018-2019 година да бъде разкрито 
обучение в нова бакалавърска специалност Български език и гражданско 
образование в професионало направление „Педагогика на обучението по...“ със 
срок на обучение 4 години (8 семестъра), редовна форма на обучение. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2018-2019 година да бъде разкрито 
обучение в нова бакалавърска специалност Химия и английски език в 
професионало направление „Педагогика на обучението по...“ със срок на 
обучение 4 години (8 семестъра), редовна форма на обучение. 
 



10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2018-2019 година приемът на студенти 
в специалностите Български език и немски език и Български език и испански 
език освен с балообразуване по чуждия език да бъде възможен и с 
алтернативно балообразуване от кандидатстудентски изпит по български език, 
ДЗИ  по български език и литература или с признати от ФФ състезания по 
български език и литература. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява въвеждането на факултативна дисциплина 
Каталански език и култура в специалностите Френска филология и Приложна 
лингвистика с втори чужд език испански език. Занятията ще с епровеждат в III 
курс, VI семестър, като заместват досегашните факултативни дисциплини в 
същия семестър. Решението се отнася за действащите към момента учебни 
планове. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Кристина Стоянова Крислова, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра по английска филология по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Германски езици: Английски език, с тема на 
дисертационния труд „Модалност и юридическа употреба на модалните 
глаголи SHALL и MAY и техните еквиваленти на български език в 
законодателството на ЕС“ и научен ръководител доц. Михаил Страшимиров 
Грънчаров. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на магистърска 
програма „Образованието по български език и литература в средното 
училище“: 

 Досегашната избираема дисциплина „Лингводидактически особености на 
билингвалното обучение (с хорариум 15 аудиторни часа, 10 часа лекции, 
5 часа упражнения, 2 кредита, 2 семестър) преминава в задължителна 
дисциплина, като за пазва хорариума си. На нейно място да бъде 
включена нова избираема дисциплина: „Тенденции в развитието на 
методическата мисъл в обучението по български език от началото на 
XXвек до 1945 г.“ ( с хораоиум 15 аудиторни часа, 10 часа лекции, 5 часа 
упражнения, 2 кредита, 2 семестър). 

 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните квалификационни курсове в Департамента 
за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти: 
1. „Английската литература в средното училище“  
Предназначение: за учители по английски език и литература;  
Хорариум 16 часа, съответстващи на 1 професионален кредит; 
Форма на обучение: присъствена 10 часа и дистанционна 6 часа;  
Форма на завършване: защита на проект; 
Обучител: доц. д-р Яна Роуланд. 
 
2. „Идеологически модели и руската литература на XIX и XX век“ 



Предназначение: за учители по руски език и литература;  
Хорариум 16 часа, съответстващи на 1 професионален кредит; 
Форма на обучение: 8 очни занятия и 8 дистанционни;  
Форма на завършване: защита на проект; 
Обучител: доц. д-р Николай Нейчев и ас. Илонка Георгиева. 
 
3. „Езиковите „волности“ на експресията в български и руски език“ 
Предназначение: за учители по руски език и литература;  
Хорариум 16 часа, съответстващи на 1 професионален кредит; 
Форма на обучение: 8 очни занятия и 8 дистанционни;  
Форма на завършване: защита на проект; 
Обучител: гл. ас. д-р Майя Кузова. 
 
3. „Ключовите думи в съвременната руска реч“ 
Предназначение: за учители по руски език и литература;  
Хорариум 16 часа, съответстващи на 1 професионален кредит; 
Форма на обучение: 8 очни занятия и 8 дистанционни;  
Форма на завършване: защита на проект; 
Обучител: гл. ас. д-р Милена Стойкова. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дати и комисии за провеждане на 
държавни изпити за специалностите Български език и история и Балканистика 
през учебната 2017-2018 година. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2018/2019 година: 
 
 

Катедра № по ред Шифър Област на висше образование, 

професионално направление, 

докторска програма 

Образователна и научна  

степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 

 І 2. Хуманитарни науки   

  2.1. Филология    

БЛТЛ 1  Българска литература  

 

1  

ИЛСЛ 2  Българска литература  

 

3  

Български език 3  Съвременен български език  

 

3  

Руска филология 4  Славянски езици 

 

2  

Руска филология  5  Руска литература 

 

 

2  

Английска 

филология 

6  Германски езици: английски 

език 

1 

 

 

 



Английска 

филология 

7  Англоезична литература 1  

Романистика и 

германистика 

8  Романски езици 1  

Романистика и 

германистика 

9  Френскоезична литература 1  

 2.     

 II 1. Педагогически науки   

  1.3. Педагогика на обучението по   

БЛТЛ 10  Методика на обучението по 

български език и литература 

1 1 

                                                                                                                  ОБЩО: 16 1 

 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2017/2018 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литеарурата: 

1. доц. д-р Владимир Атанасов Янев – 100 часа упражнения по Избираема 
дисциплина в образователно-квалификационната степен "бакалавър" на 
специалност Българска филология, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение; 

2. доц. д-р Соня Райчева Спилкова – 100 часа упражнения по Хоспитиране и  
Лекционен курс в  МП „Образованието по български език и литература в 
средното училище“, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение; 

3. д-р Красимира Танева Танева - 100  часа упражнения за Лекционен курс в МП 
„Образованието по български език и литература в средното училище“  с 
тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение;  

4. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – 150 часа упражнения за Лекционни курсове 
в магистърската програма „Актуална българистика“, с тарифна ставка 7.00 лв. 
на час упражнение. 

 
Катедра „Славистика“: 
 

1. Славена Сашкова Шумарова-Младенова – 60 часа упражнения по Избираема 
дисциплина „Библиотечно и музейно дело“ в МП „Културноисторическа 
славистика“, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на05.02.2018 година  

(Протокол  №  199) 
 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да бъде назначена като 
асистент по немски език към Катедрата по романистика и германистика д-р 
Боряна Тенчева Тенчева. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да бъде продължен с две 

години трудовият договор на Румяна Спартак Чолакова асистент към Катедрата по 
руска филология, считано от м. февруари 2018 г. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по българска литература и теория н 
алитературата по Област на висше образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научна 
специалност Методика на обучението по литература със срок 2 (два) месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема доц. д-р Иван Илиев Шотлеков да бъде освободен от 
длъжността ръководител на Катедрата по английска филология към 
Филологическия факултет. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2018-2019 година да бъде разкрито 
обучение в нова бакалавърска специалност Приложна лингвистика с испански 
език като първи чужд език и като втори чужд език английски език, френски език, 

немски език и руски език в професионало направление „Филология“ със срок на 
обучение 4 години (8 семестъра), редовна форма на обучение. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебните планове на 
специалности Българска филология (з.о.) и Български език и история (з.о.): 

 Лекциите по дисциплината Морфология на СБЕ , които по план трябва да 
се проведат в VI и VII семестър, да се проведат само в VII семестър. 

 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебните планове на 
специалности Българска филология (з.о.), Български език и руски език (з.о.) и 
Български език и история (з.о.): 

 Лекциите по дисциплината Синтаксис на СБЕ , които по план трябва да се 
проведат в VI и VII семестър, да се проведат само в VII семестър. 

 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява промяната в семестриалните такси за платено 
обучение на следните магистърски програми от учебната 2018-2019 година: 



 МП Образованието по български език и литература в средното училище 
досегашната такса от 450.00 лв. да се промени на 500.00 лв. 

 МП Методика на обучението по български език и литература (за 
неспециалисти) досегашната такса от 450.00 лв. да се промени на 550.00 
лв. 

 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложената дата и комисия за провеждане на 
държавен изпит по турски език и литература за специалност Български език и 
турски език. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните квалификационни курсове в Департамента 
за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти: 
1. „Интегративвен подход и междудисциплинарност в образователния дизайн“  
Предназначение: за учители; заместник-директори  
Хорариум 16 часа, съответстващи на 1 професионален кредит; 
Форма на обучение: присъствена 8 часа и дистанционна 8 часа;  
Форма на завършване: индивидуален или групов проект; 
Обучител: доц. д-р Фани Бойкова. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена докторантурата на София 
Николаева Дачева, редовен докторант към Катедрата по история на 
литературата и сравнителното литературознание по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия, с тема на дисертационния труд „Рецепция на Томас 
Ман и Херман Хесе в България (Съпоставително изследване)“, научен 
ръководител проф. д-р Клео Стефанова Протохристова, считано от 01.12.2017 
г. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 148.80 лева за отпечатване на 
автореферат на доц. д-р Татяна Иванова Ичевска във връзка с откритата и 
процедура за придобиване на научната степен доктор на науките по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология, Българска литература с тема на дисертационния труд „Медицински 
кодове в българската проза от Освобождението до 50-те години на XX век“. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат на доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова във връзка с откритата и 
процедура за придобиване на научната степен доктор на науките по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология, Теория на литературата – сравнително славянско 
литературознание с тема на дисертационния труд „Медицински кодове в 
българската проза от Освобождението до 50-те години на XX век“. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2017/2018 г. със следните преподаватели: 



 
Катедра по български език: 
 
1. Десислава Минчева Димитрова – 30 часа упражнения по Морфология на СБЕ. 
2. Милена Стоянова Видралска – 120 часа упражнения по Съвременен български 
език. 
 
Катедра по руска филология: 
 
1. д-р Боряна Тенчева Тенчева – 200 часа уражнения по Практически курс по 
руски език. 
2. д-р Енчо Тилев Тилев – 200 часа упражнения по Практически курс по  руски 
език и Морфология на съвременния руски език. 
3. докторант Олга Васкова Моллова – 150 часа упражнения по Практически курс 
по руски език с редовни и задочни студенти. 
4. Владислава Вескова Иванова – 70 часа упражнения по Руска  литература 
на 19 век и 100 часа  упражнения по Практически курс по руски език. 
5. Иван Любомиров Петров – 150 часа упражнения по Практически китайски език. 
6. Eлица Димитрова Миланова – 150 часа упражнения по Практически китайски 
език, Методика на обучението по китайски език и Преддипломна педагогическа 
практика. 
 
Катедра по английска филология: 
 
1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков  – 950 часа упражнения по Странознание 
на англоезичните страни, Американска литература, ФД 2 Сравнителен анализ превод 
– оригинал; ФД 3 Академично писане, Практикум по превод, Практически английски 
език – превод. 
2. Ирина Георгиева Митърчева –  200 часа упражнения по Практически английски 
език – практикум по превод. 
3. Христина  Кирилова Керанова – 250 часа упражнения по Практически 
английски – превод. 
4. Вадим  Атанасов Банев  – 200 часа упражнения  по Практически английски език. 
5. Георги  Костадинов Джумайов –  150 часа упражнения  по Практически 
английски език – превод. 
6. Венцислав  Василев Василев – 200 часа упражнения по Практически английски 
език – бизнес-кореспонденция. 
 
 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Пресентасион Ортега Ортега – 300 часа упражнения по Практически испански 
език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
2. Тодор Здравков Георгиев – 300 часа упражнения по Практически немски език, с 
тарифна ставка 3.00 лв. на час упражнение. 
 



15. РЕШЕНИЕ: ФС избира Зоя Георгиева Иванова  за редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Руска 
литература с тема на дисертационния труд „Памет и себепознаване в 
еготекстовете на руски писатели в емиграция през първата половина на XX 
век“ и научен ръководител доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова. 
  
16. РЕШЕНИЕ: ФС избира Мария Тодорова Бялдимова  за редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Български език с тема на дисертационния труд „Словообразувателна и 
семантична структура на сложните съществителни имена в българския 
език“ и научен ръководител доц. д-р Ваня Иванова Зидарова. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС избира Теодора Петрова Кашилска  за редовен докторант към 
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература с тема на 
дисертационния труд „Свидетелски почерци на българската литературна 
история (Писателските мемоари за периода между двете световни войни)“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС избира Сема Джевдет Куцарова  за редовен докторант към 
Катедра по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание с тема на 
дисертационния труд „Семиотични аспекти на номиналната деривация в 
съвременния турски език (в съпоставка с българския)“ и научен ръководител 
доц. д-р Борян Георгиев Янев. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС избира Даниел Николаев Каменов за редовен докторант към 
Катедра по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Англоезична литература с тема на дисертационния труд 
„Екзистенциални теми и мотиви в творчеството на Томас Улф“ и научен 
ръководител доц. д-р Йордан Йорданов Костурков. 
 
 

 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на19.03.2018 година  

(Протокол  №  200) 
 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава добрата оценка за третата година 
от подготовката и приема да бъде отчислена без право на защита, считано от 
01.03.2018 г., Ивелина Димитрова Илиева, редовен докторант към Катедра по 
български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 
език, с тема на дисертационния труд „Понятията мяра и количество – 
универсални признаци на езиковия знам (върху материал от съвременния 
български език)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава моного добрата оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2018 г., Радостина Колева Колева, редовен докторант към Катедра по 
български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 
език, с тема на дисертационния труд „Езикова и комуникативно-речева 
характеристика на родовие признаци в българския език“ и научен ръководител 
проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2018 г., Димитър Паунов Георгиев, редовен докторант към Катедра по 
български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 
език, с тема на дисертационния труд „Копулативен тип предикативни 
отношения в българското сложно изречение“ и научен ръководител доц. д-р 
Петя Николова Бъркалова. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава добрата оценка за третата година 
от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 
01.03.2018 г., София Николаева Дачева, редовен докторант към Катедра по 
история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия (Сравнително литературознание), с тема на 
дисертационния труд „Рецепция на Томас Ман и Херман Хесе в България 
(Съпоставително изследване)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Клео 
Стефанова Протохристова. 
 



5. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2018 г., Елица Георгиева Маринова, редовен докторант към Катедра по 
славистика по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Съпоставително 
славянско литературознание), с тема на дисертационния труд „Градът в 
експресионистичната проза на славянските литератури. Опит за 
дифернциален компаративизъм“ и научен ръководител доц. д-р Жоржета 
Петрова Чолакова. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 19.03.2018 г., Кристина Стоянова Крислова, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедра по английска филология по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Германски езици ; Английски език, с тема на 
дисертационния труд „Модалност и юридическа употреба на модалните 
глаголи SHALL и MAY и техните еквиваленти на български език в 
законодателството на ЕС“ и научен ръководител доц. Михаил Страшимиров 
Грънчаров. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Олга Васкова Моллова, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език с тема на дисертационния труд „Функционално-семантичното 
поле на локативността в съвременния български и руски език” и научен 
ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. ФС утвърждава план-
сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Детелина Георгиева Овчарова, редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език с тема на дисертационния труд „Двуезичните разговорници 
през XIX век (социолингвистичен и лингвистичен дискурс)” и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова. ФС утвърждава план-
сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Христиана Николаева Кръстева, редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език с тема на дисертационния труд „Словоред на въпросителните 
думи в българското изречение” и научен ръководител доц. д-р Петя Николова 



Бъркалова. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Десислава Минчева Димитрова, редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език с тема на дисертационния труд „Морфологичната категория 
състояние на действието в българския език (българските перфектни форми) и 
перфектът в западноевропейските езици (френски, английски, немски) в 
партиципален контекст” и научен ръководител доц. д-р Костантин Иванов 
Куцаров. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Таня Спасова Бедаваджиева, редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Антична и западноевропесйка 
литература: сравнително литературознание с тема на дисертационния труд 
„Фигурата на андрогина – вариативност и концепти в европейските 
литератури” и научен ръководител доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-
Захариева. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Димитър Стайков Шопов, редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Антична и западноевропесйка 
литература: сравнително литературознание с тема на дисертационния труд 
„Танцът на смъртта – жанрово-тематични импулси и национални 
конкретизации” и научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова 
Протохристова. ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Елица Димитрова Миланова, редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Славянски езици с тема на дисертационния труд „Лингвокултурологичен 
потенциал на митонимиитев руския и китайския език” и научен ръководител 
доц. д-р Надя Петрова Чернева. ФС утвърждава план-сметката за втората година 
от подготовката на докторанта. 
 



14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Божидара Николаева Бонева, редовен докторант 
към Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Англоезична литература: 
сравнително литературознание с тема на дисертационния труд „Парадигми на 
идентичността в творчеството на Тони Морисън и Алис Уолкър. Лицата на 
дискриминацията” и научен ръководител доц. д-р Йордан Йорданов Костурков. 
ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за първата 
година от подготовката на Елизабет Огнянова Кумчева, редовен докторант към 
Катедра по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Германски езици: Английски език с тема на дисертационния труд 
„Многоезичност на думите (Английско-български съпоставки и влияния)” и 
научен ръководител доц. д-р Христо Маринов Стамменов. ФС утвърждава план-
сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за първата 
година от подготовката на Галина Атанасова Станкова, редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Романски езици с тема на дисертационния труд „Глаголната 
категория таксис в испанския и българския език (съпоставително 
изследване)” и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. ФС 
утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за първата 
година от подготовката на Райна Василева Тенчева, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра по романистика и германистика по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Романски езици, с тема на 
дисертационния труд „Номиналната суфиксация в испанския и българския език 
(анализ и съпоставка)” и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев.  
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за втората 
година от подготовката на Ирина Георгиева Митърчева, задочен докторант към 
Катедра по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание 
(Социолингвистика), с тема на дисертационния труд „Билингвизъм и диглосия в 
Северна Ирландия, Уелс, Шотландия и Ейре“ и научен ръководител проф. д-р 
Иван Петров Чобанов. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 



 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава положителната оценка за втората 
година от подготовката на Христина Танева Вихрогонова, редовен докторант 
към Катедра по общо езикознание и история на българския език по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на 
дисертационния труд „Умствената дейност на човека в речниковия дфонд на 
немския и българския език“ и научен ръководител доц. д-р Борян Георгиев 
Янев. ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на 
докторанта. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Дора Василева Маринова, редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Българска литература 
(Българска литература след Първата световна война) с тема на дисертационния 
труд „Конципиране на българската история в романа от 90-те години на 20. 
век до днес” и научен ръководител доц. д-р Татяна Иванова Ичевска. ФС 
утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава добрата оценка за втората година 
от подготовката на Ана Атанасова Тобиева, редовен докторант към Катедра по 
история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Българска литература (Българска литература 
от Освобождението до края на Първата световна война) с тема на 
дисертационния труд „1897 – отношенията на литературното и 
политическото” и научен ръководител доц. д-р Живко Желев Иванов. ФС 
утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Маргарита Константинова Куцарова, редовен 
докторант към Катедра по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Славянски езици (Морфология на съвременния руски език) с тема на 
дисертационния труд „Значението предходност и начините за неговото 
изразяване в българския, руския и английския език” и научен ръководител доц. 
д-р Юлиана Иванова Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за третата година 
от подготовката на докторанта. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Ана Исабел Диас Гарсия, редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология) с тема 



на дисертационния труд „Прагматика в рекламните текстове” и научен 
ръководител доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова. ФС утвърждава план-сметката 
за третата година от подготовката на докторанта. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Лидия Дочкова Шамова, редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология) с тема 
на дисертационния труд „Билингвизъм в Каталуня: същност и специфика” и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Женя Маринова Гундашева, редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Романски езици (Синтаксис на съввременния френски език) с тема на 
дисертационния труд „Контрастиращи изразни средства в преводните 
единици – типология, дигитални ресурси и нови приложения” и научен 
ръководител доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова. ФС утвърждава 
план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Милена Ангелова Кацарска, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра по английска филология по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Англоезична литература (Американска 
литература) с тема на дисертационния труд „Парапозиции – предоговарянето 
на преводна американска литература в България 1948-1998”.  
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Теодора Петрова Кашилска, редовен докторант към Катедра 
по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература с тема на 
дисертационния труд „Свидетелски почерци на българската литературна 
история (Писателските мемоари за периода между двете световни войни)“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н Любка Петрова Липчева-Пранджева. ФС 
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Сема Джевджет Куцарова, редовен докторант към Катедра по 
общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание с тема на 



дисертационния труд „Семиотични аспекти на номиналната деривация в 
съвременния турски език (в съпоставка с българския)“ и научен ръководител 
доц. д-р Борян Георгиев Янев. ФС утвърждава план-сметката за първата година 
от подготовката на докторанта. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Мария Тодорова Бялдимова, редовен докторант към Катедра 
по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български 
език с тема на дисертационния труд „Словобразувателна и семантична 
структура на сложните съществителни имена в българския език“ и научен 
ръководител доц. д-р Ваня Иванова Зидарова. ФС утвърждава план-сметката за 
първата година от подготовката на докторанта. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Зоя Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедра по 
руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Руска 
литература с тема на дисертационния труд „Памет и себепознаване в 
еготекстовете на руски писатели в емиграция през първата половина на XX 
век“ и научен ръководител доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова. ФС утвърждава 
план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Даниел Николаев Каменов, редовен докторант към Катедра по 
българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Англоезична литература с тема на 
дисертационния труд „Екзистенциални теми и мотиви в творчеството на 
Томас Улф“ и научен ръководител доц. д-р Йордан Йорданов Костурков. ФС 
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява разходите (в размер на 1400.00 лв.) за издаване на 
сборник със статии в областта на езиковедската и литературоведската 
славистика. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява в учебните планове на Лингвистика с бизнес 
администрация, Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с информационни 
технологии и Приложна лингвистика от учебната 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016 и 2016/2017 година да се отрази решение на  ФС №193/06.02.2017 г. 
за промяна на дисциплината „Теория на превода“ /втори чужд език/ в „Превод“ 
/втори чужд език/. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложената дата и комисия за провеждането на 
държавен изпит в специализация „Туризъм“. 
 



35. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 
да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен  
за срок от една година, считано от 26.10.2018 г. 
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължен трудовия договор на лектора по 
сръбски език ас. Дарка Хербез с една година, считано от 01.09.2018 г. 
 
37. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност „Лингвистика с маркетинг” с 2 чужди езика (с руски език като 
втори чужд):  

 дисциплината „Странознание на Русия” да бъде преместена от ІV в V 
семестър. Промяната се налага с оглед на това, че във всички останали 
специалности с руски език като втори чужд (Приложна лингвистика, 
Лингвистика с информационни технологии и Лингвистика с бизнес 
администрация) дисциплината „Странознание на Русия” е заложена по 
учебен план в нечетни семестри, а лекциите се четат в поток за 
студентите от всички изброени специалности. 

 
38. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в наименованието на темата от 
„Отсъстващия персонаж в руската литература на XIX век“ в „Отсъстващия 
персонаж в руската драматургия на XIX век” на дисертационния труд на Мария 
Динкова Ханзърова, редовен докторант към Катедрата по руска филология, по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, докторска програма Руска литература и научен 
ръководител доц. д-р Николай Михайлов Нейчев. 
 
39. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката 
на Мария Динкова Ханзърова, редовен докторант към Катедрата по руска 
филология, по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Руска 
литература и научен ръководител доц. д-р Николай Михайлов Нейчев. 
 
40. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2017/2018 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „Славистика“: 
 
1. Светла Димитрова Джерманович – 150 часа упражнения по Сравнителна 
граматика на славянските езици и Практикум по славянски език. 
 
Катедра по руска филология: 
 
1. Стефан Пламенов Иванчев – 70 часа упражнения по Съвременен китайски език 
(Синтаксис и стилистика). 
2. доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова – 60 часа упражнения за ръковдство на 
докторант. 



 
Катедра по английска филология: 
 
1. Вадим Атанасов Банев – 200 часа упражнения по Практически английски език за  
докторанти. 
2. Даниел Николаев Каменов – 450 часа упражнения по Практически английски 
език. 
 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Христина Танева Вихрогонова – 100 часа упражнения по Практически немски 
език за докторанти. 
2. Анета Илиева Тошева – 300 часа упражнения по Практически френски език. 
 
41. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Гергана Ангелова Петкова-
Заралиева с дисертационен труд на тема “Семантика и стилистика на 
прилагателното име в рекламата. Езикови стратегии” и научен ръководител 
проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език – Лекикология на 
съвременния испански език),, по решение на катедрения съвет, Протокол 
№109/27.02.2018 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 

 
Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – СУ “Св. Климент Охридски”  
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода); 

2. Проф. д-р Гергана Кирилова Дачева – СУ “Св. Климент Охридски” – област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – стилистика и история на книжовния език) ; 

3. Доц. д-р Петър Иванов Моллов – СУ “Св. Климент Охридски”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Испанска литература – 11-17 век). 

  
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев – ПУ “Паисий Хилендарски” област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Испански език) ; 

2. Доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова – ПУ “Паисий Хилендарски”  , област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Испански език). 

 
    Резервни членове: 



1. Доц. д-р Донка Николаева Мангачева – СУ “Св. Климент Охридски”, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Синтаксис на съвременния португалски език) - външен; 

2. Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте – ПУ „Паисий 
Хилендарски”, Катедра по романистика и германистика, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Френска литература) – вътрешен. 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 12 юни 2018 
година от 11:00 часа в зала „Компас“ (Ректорат). 
 
42. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Пресентасион Ортега Ортега с 
дисертационен труд на тема “Дидактически модел преобърната класна стая и 
прилагането му в часовете по испански език като чужд език” и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Романски езици (Съвременен испански език – Лекикология на 
съвременния испански език),, по решение на катедрения съвет, Протокол 
№108/27.02.2018 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – СУ “Св. Климент Охридски”  

област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода); 

2. Проф. д-р Гергана Кирилова Дачева – СУ “Св. Климент Охридски” – област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – стилистика и история на книжовния език) ; 

3. Доц. д-р Петър Иванов Моллов – СУ “Св. Климент Охридски”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Испанска литература – 11-17 век). 
  

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев – ПУ “Паисий Хилендарски” област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Испански език) ; 

2. Доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова – ПУ “Паисий Хилендарски”  , област на 
висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Испански език). 

 
    Резервни членове: 

1. Доц. д-р Донка Николаева Мангачева – СУ “Св. Климент Охридски”, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Синтаксис на съвременния португалски език) - външен; 



2. Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен – ПУ “Паисий Хилендарски” област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Френска литература) – вътрешен. 

 
Откритото заключително заседание да са проведе на 12 юни 2018 
година от 12:30 часа в зала „Компас“ (Ректорат). 
 
43. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по английска филология по Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Английска литература: Романтизъм и Превод 
на култура със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
 
44. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по руска филология по Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Славянски езици (Синтаксис и стилистика) със 
срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
45. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 25 гласували, 25 гласа „за“, 0 гласа „против“) 
доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън за ръководител на Катедрата по 
английска филология. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
 
 
Вярно с оригинала: 
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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

на Факултетния съвет  

на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 26.04.2018 година  

(Протокол  №  201) 

 

 

1. РЕШЕНИЕ:  Във връзка с откриване процедура за присъждане на 

образователната и научна степен "доктор" на Здравко Милчев Минчев с 

дисертационен труд на тема: „Имперсоналността в съвременния български език“, с 

научен ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова по област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, 

докторска програма Български език (Морфология) по решение на катедрения 

съвет, протокол № 77/26.03.2018, ФС утвърждава следния състав на научното 

жури: 

Външни членове за Пловдивския  университет: 

 

 1. Проф. д-р Красимира Славчева Алексова – СУ „Св. Климент Охридски”, 

гр. София; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 

направление 2.1. Филология (Съвременен български език – морфология и 

социолингвистика). 

 2. Проф. д-р Велка Александрова Попова – ШУ „Епископ Константин 

Преславски”, град Шумен; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание). 

 3. Доц. д-р Мариана Георгиева Лазарова –  Бургаски свободен университет, 

град Бургас; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 

направление 2.1. Филология (Съвременен български език - морфология).  

Вътрешни членове за Пловдивския  университет: 

 

 1. Доц. д-р Петя Николова Бъркалова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 

направление 2.1. Филология (Съвременен български език - синтаксис). 

 2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език - 

морфология). 

Резервни членове: 

 

 1. Доц. д-р Марина Георгиева Джонова – СУ „Св. Климент Охридски”; област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 

Филология (Съвременен български език – морфология и синтаксис) – външен за 

университета член. 

 2. Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 

направление 2.1. Филология (Съвременен български език - лексикология) – вътрешен 

член. 
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ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 26 юни 2018 

г. от 14,00 часа в Заседателната зала  на ПУ „Паисий Хилендарски” (Ректорат). 

2. РЕШЕНИЕ:  Във връзка с откриване процедура за присъждане на образователната и 

научна степен "доктор" на Кристина Стоянова Крислова от Юридическия факултет на 

Пловдивския университет с  дисертационен труд на тема: „Модалност и юридическа 

употреба на  Shall и  May ЕС и техните еквиваленти на български език в 

законодателството на ЕС”, с научен ръководител доц. Михаил Страшимиров 

Грънчаров по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално 

направление: 2.1 Филология;  докторска програма Германски езици: английски език,  

по решение на катедрения съвет, протокол № 99/27.03.2018, ФС утвърждава следния 

състав на научното жури: 

Външни членове за Пловдивския  университет: 

 

1. Проф. д-р Мария Костова Илиева Варненски Свободен Университет 

„Черноризец Храбър“ , област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

Професионално направление 2.1. Филология,  Научна специалност: Латинска правна 

терминология и казуистика; 

2. Проф.  д-р Румяна Балинова Тодорова – Шуменски университет „Св. 

Константин Преславски“; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1. Филология – Германски езици (Съвременен английски 

език); 

3. Доц. д-р Гинка Иванова Пенакова, - ВТУ „Св.св. Кирил и Методий,  

катедра „Англицистика и американистика“ област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология – Германски езици 

(Съвременен английски език); 

4. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – Софийски университет  „Св. 

Климент Охридски” – пенсионер;  област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1 Филология – Германски езици, Съвременен английски 

език (Морфология); 

Вътрешни членове за Пловдивския  университет: 

 

1. Доц. Михаил Страшимиров Грънчаров - Пловдивски университет  

„Паисий Хилендарски”; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1 Филология – Германски езици, Съвременен английски 

език (Синтаксис).  

  

Резервни членове: 

 

1. Доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова,  Софийски университет  „Св. 

Климент Охридски”,  Област на висше образование 2.Хуманитарни науки,  научна 

специалност  Германски езици (Съвременен английски език - фонетика и фонология, 

речеви бази данни и акустичен анализ на реч) – външен; 

2. Доц. д-р Константин  Иванов Куцаров –  ПУ „Паисий Хилендарски”, 

Катедра по български език, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.1. Филология ( Български език) – вътрешен. 

 

ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 15 юни 2018 

г.  
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3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка в размер на 150.00 лева за 

отпечатване на автореферат на Здравко Милчев Минчев, редовен докторант към 

Катедрата по български език, във връзка с публичната защита на  докторска 

дисертация „Имперсоналността в съвременния български език“ за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“. 
 

4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка в размер на 93.60 лева за отпечатване 

на автореферат на Кристина Стоянова Крислова от Юридическия факултет на 

Пловдивския университет, във връзка с публичната защита на  докторска 

дисертация „Модалност и юридическа употреба на  Shall и  May в 

законодателството на ЕС и техните еквиваленти на български език” за 

присъждане на образователната и научна степен „доктор“. 
 

5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в заглавието на дисертационния труд на 

Ана Исабел Диас Гарсия, редовен докторант към Катедрата по романистика и 

германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 

професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Романски езици 

(Съвременен испански език – Лексикология) от „Прагматика в рекламните 

текстове” в "Humor e ironía: el discurso político y politizado aplicado a la enseñanza del 

español como lengua extranjera" (Хумор и ирония: приложение на политическия и 

политизирания дискурс в преподаването на испански като чужд език"). 
 

6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава учебния план на предложената нова бакалавърска 

програма „Английски език и културно наследство”, съответстваща на 

държавните стандарти и изисквания единствено в условията на администриране 

от страна на Филологическия факултет. 

 

7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава предложения учебен план на специалността 

Български език и гражданско образование. 

 

8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава предложения учебен план на специалността 

Приложна лингвистика с първи чужд език испански. 

 

9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава еднократна промяна за уч. 2018/2019 год. в учебния  

план на специалност Българска филология ІV к., редовно обучение, като 

дисциплината История на новобългарския книжовен език бъде преместена от VІІІ 

в VІІ семестър. 

 

10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава еднократна промяна за уч. 2018/2019 год. в 

учебния  план на специалност Български език и китайски език, като 

дисциплината „Историческа лингвистика (История на китайския език)” с общ 

хорариум 30 часа лекции (разпределени по учебен план по 15 часа в V и VІ 

семестър) да бъде преместена от V и VІ семестър съответно в VІІ и VІІІ само за 

студентите от випуск 2015-2016 г., които да посещават лекционния курс в поток 

със студентите от випуск 2016-2017 г. 

 

11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следната промяна в учебния план на специалност 

Английска филология І курс: дисциплината Практическа фонетика от 2-ри 
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семестър да бъде преместена в 3-ти семестър на мястото на ИД-2, която от 3-ти 

семестър да отиде във 2-ри, като кредитите  се запазват в семестрите. 

 

12. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следната промяна в учебния план на специалност 

Лингвистика с ИТ ІV курс: да се подмени дисциплината Европейски езикови 

стандарти, изучавана в 7-ми семестър с нова дисциплина Симултанен и 

консекутивен превод  със същия хорариум поради факта, че съдържанието на 

дисциплината „Европейски езикови стандарти“ до голяма степен се дублира със 

съдържанието на дисциплината „Английски език в официалните документи на 

Европейския съюз“, която студентите изучават в 3-ти курс. 

 

13.РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следната промяна в учебния план на специалност 

Приложна лингвистика  І курс: Факултативната дисциплина 2 (методическа)  от 

15 часа  семинари /0:15/ да стане 15 часа лекции /15:0/, като  тази дисциплина ФД2  

в 1-ви курс на Приложна лингвистика ще се провежда в поток с ФД1 на 

специалност Английска филология, което налага двете да са лекции. 

 

14. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следната промяна в учебния план на специалност 

Приложна лингвистика  І курс: аудиторната заетост в дисциплината Основи на 

социолингвистиката в 5-ти семестър да бъде 30 часа – 15 часа лекции и 15 часа 

семинари (15:15),  както е заложена същата дисциплина в специалности 

Приложна лингвистика с 1-ви език немски и Приложна лингвистика с 1-ви език 

френски. 

 

15. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава преименуването на Факултативна дисциплина 3 

„Редактиране на текст” във 2-ри курс, ІV семестър за специалност „Приложна 

лингвистика” с първи чужд език немски в „Практикум по съвременен немски 

език”. 

 

16. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава преименуването на Факултативна дисциплина 4 

„Португалски език 2” в 3-ти курс, VІ семестър за специалност „Български език и 

испански език” в „Корективна граматика на СИЕ”. 

 

17. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава учебната програма за квалификационен курс 

„Стратегии и практики за развитие на междукултурни компетентности в  

обучението по чужд език“ към Департамента за квалификация и професионално 

развитие на педагогическите специалисти при ПУ „Паисий Хилендарски”, 

 

18. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава учебната програма за квалификационен курс 

„Съвременни методи и форми за проверка и оценка на знанията и езиковите 

компетентности в чуждоезиковото обучение“ към Департамента за 

квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при 

ПУ „Паисий Хилендарски”. 

 

19. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава учебната програма за квалификационен курс 

„Четенето на чужд език – мотивация, компетентности, аспекти“ към 

Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите 

специалисти при ПУ „Паисий Хилендарски”. 
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20. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава учебната програма за квалификационен курс 

„Музикалното, филмовото и изобразителното изкуство като част от 

комуникативния и дейностно ориентиран урок по немски език като чужд“ към 

Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите 

специалисти при ПУ „Паисий Хилендарски”. 

 

21. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава учебната програма за квалификационен курс 

„Специфични аспекти в дидактиката на френскоезичната литература в 

профилирани гимназии и профилирани паралелки в СУ с интензивно изучаване на 

френски език“ към Департамента за квалификация и професионално развитие на 

педагогическите специалисти при ПУ „Паисий Хилендарски”. 

 

22. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните еднократни промени за уч. 2018/2019 

год. в учебните  планове за специалностите БЕАЕ, БЕИ и БЕИКМ в ПУ „Паисий 

Хилендарски” – филиал Смолян:  

 дисциплината Теория на превода (15/0) в специалност БЕАЕ, ІІІ к. да се 

премести от V в VІ сем.; 

 дисциплината Българска литература (Следосвобожденска литература) 

(30/15) в специалности БЕАЕ и БЕИ за ІІ к. да се премести от ІV  и V сем. в 

ІІІ и ІV сем.; 

 дисциплината Българска литература след Първата световна война (60/15)  

в специалност БЕИКМ за ІV к. да се премести от VІІІ в VІІ сем., като 15 ч.л. 

от VІІІ сем. се трансформират в 15 ч. упр., т. е. от 60/15 стават 45/30. 

 дисциплината История на България ХV-ХVІІ век (30/0)  в специалност БЕИ 

за ІІ к. 30 ч. л. да се преместят от ІV в ІІІ сем. 

 

23. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложения график по дати и списъцте с членовете 

на комисиите за провеждане на държавните изпити и защити на дипломни работи 

във Филологическия факултет през календарната 2018 година. 

 

24. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложения график по дати и списъците с членовете 

на комисиите за държавните изпити във Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в 

град Смолян за календарната 2018 година. 

 

25. РЕШЕНИЕ: ФС избира Кирякос Панайотис Кирицопулос за лектор по 

новогръцки език към Катедра „Общо езикознание и история на българския език” 

за учебната 2017/2018 година. 

 

26. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 

2017/2018 г. със следните преподаватели: 

 

Катедра „Английска филология“: 

 

1. Проф. д.пс.н. Веселин Костов Василев – 120 часа упражнения по 

Психология. 
 

Катедра „Романистика и германистика“: 

 

1. Д-р Соня Хмаяк Мекенян – 300 часа упражнения по Практически френски език.  
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2. Д-р Кана Иванова Димитрова – 300 часа упражнения по Морфология на СНЕ, 

Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в германистиката,  Лингвистика на 

текста, Стилистика на СНЕ, Контрастивна лингвистика, Морфосинтаксис на СНЕ, 

Икономически немски език, Редактиране на текст.  

 

Катедра „История и алхеология“: 

 

1.Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – 35 часа упражнения по Тракология, 

ползва пътни и нощувки; 

2. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – 50 часа упражнения по История на 

България (Средновековие), ползва пътни и нощувки; 

3. Проф. дин Людмил Йорданов Спасов – 210 ч. упражнения по История на 

България (1878-1944), с тарифна ставка 7,00 лв. на час упр.; ползва пътни и 

нощувки; 

4. Доц. д-р Иван Христов Джамбов – 60 часа упражнения по Музейно дел (з.о.),  

5. Доц. д-р  Илка Любенова Петкова – 130 часа упражнения по Средновековна 

обща история и История на Византия (з.о.).  

6. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 200 часа упражнения по История на 

балканските народи (XV-XX в.) з.о. и р.о., Геополитика на Балканите з.о. и 

р.о.,.; ползва пътни; 

7. Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 70 часа упражнения по 

Историография (з.о. и р.о.). 

8. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 50 часа упражнения по Избираема дисциплина 

2 (Българска етнология)(в з.о). 

9. Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христeва – 160 часа упражнения 

по Архивистика, Увод в историческото познание, Избираема дисциплина, 

Факултативна дисциплина 2 (в р.о.), 3(в з.о.),; ползва пътни и нощувки; 

10. Х. ас. Самуил Стойков Шивачев – 60 часа упражнения по История на 

балканските народи(з.о. и р.о.)  

11. Х. ас. Ноеми Гарабед Доникян – 270 часа упражнения по Методика на 

обучението по История (упражнения), Хоспетиране, Текуща педагогическа 

практика и Преддипломна педагогическа практика по история(з.о. и р.о). 

12. Х. ас. Тодор Йорданов Тодоров - 110 часа упражнения по История на 

България 1878 – 1944 г.), по История на България (Възраждане) (з.о. и р.о 

13. Д-р Здравка Петрова Коркутова - 80 часа упражнения по Археология на 

българските земи (р.о. и з.о.) ползва пътни; 

 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 

2018/2019 г. със следните преподаватели: 

 

Катедра „Славянска филология“: 

  

1. Проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Гугуланова – 70 часа упражнения по Историческа 

граматика на славянските езици с БФ, зад. обуч. -  ползва пътни и нощувки. 

 

 



 7 

27. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град 
Смолян през учебната 2018/2019 година в съответните специалности и 
допълва списъка от хонорувани преподаватели за учебната 2017/2018 г.  
 

 

28. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните нехабилитирани преподаватели на 

основен трудов договор и хонорар, които да водят лекции на студентите от 

специалност “Български език и история”– редовно  обучение и задочно обучение, 

през учебната 2018/2019 г., съгласно Правилника на Университета:  

1. Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова;  

2. Гл. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов; 

3. Гл.ас. д-р Станислав Николов Боянов; 

4. Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов; 

5. Д-р Здравка Петрова Коркутова. 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 

     /фил. Илиана Стайковска/ 

 

Вярно с оригинала: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на11.06.2018 година  

(Протокол  №  202) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС потъврждава отказа на катедрения съвет на катедра 
„Славистика“ за стартиране на процедура за заемане на академична длъжност, 
поради липса на предмет на дейност. 
 
2.  РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата история на 
литературата и сравнителното литературознание за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2. 1. Филология  / Антична и западноевропейска 
литература: сравнително литературознание /, обнародван в Държавен вестник, 
брой 33 от 17.04.2018 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Симеон Дончев Хаджикосев – пенсионер, гр. София, област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2.1. 
Филология;  научна специалност Антична и западноевропейска литература 
(Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия) 

2. Проф. д.ф.н. Румяна Лъчезарова Станчева – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Сравнително 
литературознание         

3. Проф. д.ф.н. Владимир Едуардо Сабоурин-Дренска – ВТУ„Св. св. Кирил и 
Методий”, гр. Велико Търново, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; научна специалност: 
Антична и западноевропейска литература 

4. Доц. д-р Миряна Александрова Янакиева – Институт за литература, БАН, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Теория и история на 
литературата  

 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова – ПУ „Паисий Хилендарски“,  

Катедра „История на литературата и сравнително литературознание”; област 
на висше образование 2.Хуманитарни науки; професионално направление 2. 
1. Филология; научна специалност Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/ 

2. Проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев – ПУ„Паисий Хилендарски“, Катедра 
„Теология“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.3. Философия; научна специалност История 
на философията 



3. Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева – ПУ „Паисий Хилендарски“, 
Катедра „История на литературата и сравнително литературознание”; област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 
1. Филология; научна специалност Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/ 

 
Резервни членове: 
  
1. Доц. д-р Огнян Борисов Ковачев – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология;  научна специалност Антична и 
западноевропейска литература – външен 

2. Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте – ПУ„Паисий 
Хилендарски“, катедра „Романистика и германистика“, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1 
Филология; научна специалност Френска литература – вътрешен 

 
3. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език за заемане на академичната длъжност „професор“ 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, (Български език – История на българския език), 
обнародван в Държавен вестник, брой 33 от 17.04.2018 година, ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Анисава Любенова Милтенова – от Институт за литература при 

БАН, София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – Теория 
и история на литературата) 

2. Проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – от ИБЕ при БАН, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език) 

3. Проф. д-р Елка Петрова Мирчева – от ИБЕ при БАН, София, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език) 

4. Проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова – от СУ „Св. Климент Охридски“, 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език – Старобългарски език) 

5. Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова – от ИБЕ при БАН, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език) 

            
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 



1. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – от Катедрата по български език при ПУ 
„Паисий Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език)  

2. Доц. д-р Мария Атанасова  Йовчева – от Катедра БЛТЛ при ПУ, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език) 

 
Резервни членове:  
  
1. Проф. д.ф.н. Димитър Вълчев Петров-Кенанов – пенсионер, гр. Велико 

Търново,   пенсионер, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Старобългарска литература); – 
външен член 

2. Проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер – от катедра „Етнология“ при ПУ, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология (Българска средновековна литература) – вътрешен член.  
 

4. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, (Български език – История на българския език), 
обнародван в Държавен вестник, брой 33 от 17.04.2018 година, ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – от ИБЕ при БАН, София, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език) 

2. Проф. д-р Елка Петрова Мирчева – от ИБЕ при БАН, София, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език) 

3. Доц. д-р Ивона Велчева Карачорова-Шуманова – от ИБЕ при БАН, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език) 

           
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 

 
1. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – от Катедра ОЕИБЕ при ПУ, пенсионер, област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) 

2. Доц. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова – от Катедра ОЕИБЕ при ПУ, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език) 

3. Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова – от Катедрата по български език при 
ПУ, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език) 



4. Доц. д-р Фани Евгениева Бойкова – от Катедрата БЛТЛ при ПУ, област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по български език... (Методика на обучението по 
български език) 

 
Резервни членове:  
  
1. Проф. д.ф.н. Димитър Вълчев Петров-Кенанов – пенсионер, гр. Велико 

Търново,   пенсионер, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Старобългарска литература) – 
външен член 

2. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – от Катедра ОЕИБЕ при ПУ, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание) – вътрешен член. 

 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология, научна специалност Български 
език (Старобългарски език) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените дати и комисии за провеждане на 
държавни изпити в МП „Учител по БЕЛ“ (неспециалисти), МП „Образованието 
по БЕЛ в средното училище“ и МП „Методика на обучението по БЕЛ“ 
(неспециалисти). 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебните планове на 
специалностите Френска филология и Приложна лингвистика (с първи език 
френски език): 

 Дисциплината „Педагогика“ да се премести от I курс, II семестър във II 
курс, III семестър, поради сливането с потока на специалностите 
Английска филология, Руска филология, Приложна лингвистика (с първи 
език английски език) и Приложна лингвистика (с първи език немски 
език). 

 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени за академичната 
2018/2019 година: 

 В специалност Славистика: избираема дисциплина 2 „Сръбска и 
хърватска литература за деца и юноши“ с хорариум 30 часа лекции да се 
премести от II семестър, I курс във IV семестър, II курс. 

 В специалност Руска филология р.о.:  упражнията по дисциплината 
„Сравнителна граматика на славянските езици“ с хорариум 15 часа да се 
преместят от I семестър, III курс във II семестър, III курс (с общ хорариум 
30 часа). 

 



9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени за академичната 
2018/2019 година: 

 В специалност Лингвистика  с маркетинг: дисциплината „Теория на 
превода на втори чужд език (немски език, френски език, испански език)“ в 
VIII семестър, IV курс да се преименува на „Специализиран превод – 
документи на европейския съюз“ 

 В специалност Приложна лингвистика (английски език с немски език):  
Факултативна дисциплина 4 „Практическа граматика“ в VI семестър, III 
курс да се преименува на „Особенсоти на граматиката на съвременния 
немски език“. 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Приложна линвгистика (с първи език немски език) 

 дисциплината „Основи на превода“ да се премести от I семестър, I курс във 
II семестър, I курс. 

 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализирания учебен план на магистърска 
програма „Културноисторическа славистика“ за учебната 2018/2019 година. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  в учебната програма на Филологически факултет за 
2018/2019 година да се добавят следните магистърски програми: 

 „Лингвистика и превод”  (акредитирана): програмата е редовна форма на 
обучение; двусеместриална с годишна такса от 1100 лв (по 550 лв на 
семестър). Ръководител – асистент Веселина Койнакова.  

 „Превод и бизнес комуникация”:  програмата е редовна форма на обучение; 
двусеместриална с годишна такса от 1100 лв (по 550 лв на семестър). 
Ръководител – асистент Веселина Койнакова.  

 „Language and Linguistics”: редовна форма на обучение;   двусеместриална с 
годишна такса от 1100 лв (по 550 лв на семестър). Ръководител – асистент 
Веселина Койнакова. 

 „Английски език и управление в бизнеса”: редовна форма на обучение; 
двусеместриална с годишна такса от 1200 лв (по 600 лв на семестър). 
Ръководител – главен асистент д-р  Росица Декова.   

 „Английски език и методика за специалисти” (1-12 клас) – задочна форма 
на обучение; двусеместриална с годишна такса от 1100 лв (550 лв на 
семестър). Ръководител – асистент Румяна Илиева 

 „Английски език и методика за РЧЕО” задочна форма на обучение;   
трисеместриална с такса от 1200 лв за целия курс на обучение (по 400 лв на 
семестър). Ръководител – асистент Румяна Илиева. 

 „Английски език и методика- за неспециалисти” (1-12 клас) – задочна 
форма на обучение;   четирисеместриална с такса от 1600 лв за целия курс на 
обучение (по 400 лв на семестър). Ръководител – асистент Румяна Илиева. 

 



13. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената държавна изпитна комисия за 
Интегриран практико-приложен държавен изпит за квалификация „учител по 
история“ за учебната 2017-2018 година. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2017/2018 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по общо езикознание и история н абългарския език: 
 
1. доц. д.ф.н. Агим Рустем Фона – 60 часа упражнения по Практически албански 

език, Странознание на Албания и Втори балкански език. 
2. д-р Марияна Асенова Карталова – 100 часа в упражнения по Практически 

новогръцки език, ФД 1 (Новогръцки език), Теория на превода, Увод в общото 
езикознание. 

3. Васил Богомилов Василев – 50 часа в упражнения по Румънски език и 
Странознание на Румъния. 

 
Катедра по руска филология: 
 
1. Стефан Пламенов Иванчев – 30 часа упражнения по Съвременен китайски език. 
2. д-р  Полина Андреева Димитрова - 20 часа упражнения по Практически курс по 

руски  език. 
3. Катя Георгиева Ганева – 15 часа упражнения по Методика на обучението по 

руски език. 
4. Владислава Вескова Иванова – 50 часа упражнения по Практически курс по 

руски език език. 
 
Катедра по английска филология: 
 
1. Доц. д-р  Дейвид Брус Дженкинс – 30 часа упражнения по Творческо писане ИД, 

Съвременна англоезична белетристика. 
2. Елизабет Огнянова Кумчева – 50 часа упражнения по  Практически английски 

език. 
 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Кунка Василева Широкова – 300 часа упражнения по Практически френски език. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2017/2018 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и архелогия“: 
 
1. Д-р Здравка Петрова Коркутова – 140 часа упражнения по Археология на 

българските земи. 
 



16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2018/2019 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 
1. доц. д-р Владимир Атанасов Янев – 300 часа  упражнения по ИД4 („Литературен 

Пловдив“) и ИД5 („Българска литературна критика и есеистика“) и лекционни 
курсове в магистърската програма „Актуална българистика. 

2. проф. д-р Красимира Славчева Алексова – 100 часа упражнения в магистърска 
програма „Актуална българистика“. 

3. проф. д-р Ангел Маринов Петров – 80 часа упражнения в магистърска програма 
"Образованието по български език и литература в средното училище". 

4. доц. д-р Пенка Христова Гарушева-Карамалакова – 70 часа упражнения в 
магистърска програма "Образованието по български език и литература в средното 
училище".  

5. доц. д-р Соня Райчева Спилкова – 500 часа упражнения по Методика на 
обучението по литература, Текуща педагогическа практика,  Стажантска 
практика  и лекционен курс в  МП „Образованието по български език и литература 
в средното училище“. 

6. д-р Красимира Танева Танева - 500 часа упражнения по Хоспетиране,  Текуща 
педагогическа практика, Методика на обучението по литература и Стажантска 
практика и избираема дисциплина в МП „Образованието по български език и 
литература в средното училище“. 

7. Мариана Трифонова Мирчева-Каракашева – 320 часа упражнения по 
Хоспетиране, Текуща практика и Стажантска практика. 

8. д-р Станка Иванова Петрова-Христова – 130 часа упражнения по 
Старобългарска литература. 

 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
 
1. Наташа Методиева Ценева – 100 часа упражнения по Държавно и публично 

управление.. 
2. Доц. д-р Русалена Веселинова Пенджекова-Христева – 200 часа упражнения 

по  Архивистика и документология.  
3. доц. д-р Людмила Бойкова Дикова – 200 часа упражнения по ИД Управление на . 
 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 
1. проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – 380 часа упражнения по 

Странознание на Гърция, Новогръцка литература, Византийска литература и 
текстове, държавен изпит.  

2. проф. д-р Иван Петров Чобанов – 450 часа упражнения по Увод в общото 
езикознание и История на лингвистичните учения. 

3. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – 380 часа упражнения по Съвременен 
новогръцки език (фонетика, морфология, синтаксис, лексикология), държавен 
изпит.  



4. доц. д.ф.н. Агим Рустем Фона – 300 часа упражнения по Практически албански 
език, Странознание на Албания и Втори балкански език. 

5. доц. д-р Мийрям Салим-Ахмед – 100 часа упражнения по Османотурски език. 
6. доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 700 часа упражнения по Практически 

турски език, Странознание на Турция, Балканска турска диалектология, ИД3, ФД 3, 
ФД 4, История на Турция, Текуща педагогическа практика (Турски език),  
Хоспетиране (Турски език), Преддипломна педагогическа практика (Турски език), 
държавен изпит.   

7. д-р Димитър Атанасов Мирчев – 180 часа упражнения по Класически език. 
8. д-р Марияна Асенова Карталова – 550 часа упражнения по Практически 

новогръцки език, ФД 1 (Новогръцки език), Теория на превода, Увод в общото 
езикознание.  

9. Васил Богомилов Василев – 150 часа упражнения по Румънски език и 
Странознание на Румъния.  

10. Кирякос Панайотис Кирицопулос – 200 часа упражнения по Практически 
новогръцки език, ФД3 (Практически новогръцки език - разговор) и ФД 4 (Развиване 
на комуникативни умения – новогръцки език). 

11. докт. Сема Джевджет Куцарова – 200 часа упражнения по Практически 
турски език. 

12. Станимир Василев Петров – 150 часа упражнения по Практически 
новогръцки език.  

 
Катедра по български език: 
 
1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 30 часа упражнения за 

председателство в Национална студентска конференция. 
2. Проф. д.ф.н. Александър Викторов Федотов – 200 часа упражнения по Корейска 

литература І ч., ІІ ч. 
3. Проф. д-р Светла Пенев Коева – 120 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ. 
4. Проф. д-р Красимира Славчева Алексова – 180 часа упражнения по 

Социолингвистика в МП Актуална българистика и ръководство на дипломанти. 
5. Проф. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова – 120 часа упражнения по 

Синтаксис на СБЕ. 
6. Д-р Милена Петрова Добрева  – 120 часа  упражнения по Дигитални библиотеки. 
7. Д-р Хван  Джонг  Джеймс Канг – 650 часа  упражнения по Практически корейски 

език, Съвременна корейска литература и Стилистика на корейския език. 
8. Ас.  Ким  Унг  Ки с хорариум 600 ч. упр. по Практически корейски език. 
9. Ралица  Желязкова  Манолова  – 500 ч. упр. по Фонетика на корейския език, ,  

Синтаксис на корейския език, Морфология на корейския език, Странознание на 
Корея, Подготовка за сертификат TOPIK, Увод в теорията на превода, 
Лексикология на корейския език, Хоспетиране, Преддипломна педагогочиска 
практика и Текуща педагогическа практика. 

10. Мария Димитрова Миличина – 600 часа упражнения по Езикова култура, с 
тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

11. Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки. 
12. Иван Йорданов Петров – 200 часа упражнения по ИТ практикум. 



13. Десислава Любомирова Борисова –  250 часа упражнения по Съвременен 
български език. 

14. Д-р Милена Стоянова Видралска – 200 часа  упражнения по  Съвременен 
български език. 

15. Димитър Паунов Георгиев – 150 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ. 
 
Катедра „Славистика“: 
 
1. д-р Росина Георгиева Кокудева – 100 часа упражнения по Чешка литература. 
2. Светла Димитрова Джерманович – 200 часа упражнения по Сравнителна 

граматика на славянските езици и Практически сръбски език. 
3. Елица Георгиева Маринова – 200 часа упражнения по Славянски литератури. 
 
Катедра по руска филология: 
 
1. доц. д-р Елена Атанасова Томова – 200 часа упражнения по Руски фолклор и 

Стара руска литература.  

2. гл.ас. Диана Николаева Шкодрова – 60 часа упражнения по Практически курс по 

руски език.  

3. ас. Таня Василева Атанасова – 360 часа упражнения по Руска литература на 19 

век, ИД (руски език), руски език в МП „Културен туризъм”. 

4. ас. Катя Георгиева Ганева – 360 часа упражнения по Методика на обучението по 

руски език  и Практически курс по руски език. упражнение. 

5. докторант Маргарита Константинова Куцарова – 260 часа по Практически курс 

по руски език. 

6. д-р Енчо Тилев Тилев – 460 часа упражнения по Практически курс по руски език и 

Морфология на съвременния руски език. 

7. д-р Полина Андреева Димитрова – 120 часа по Практически курс по руски език и  

Методика на обучението по руски език. 

8. докторант Олга Васкова Моллова – 280 часа упражнения по Практически курс 

по руски език. 

9. Владислава Вескова Иванова – 80 часа упражнения по Руска литература на 19 

век и 450 часа упражнения по Практически курс по руски език 

10. Стефан Пламенов Иванчев – 450 часа упражнения по Съвременен китайски 

език (морфология, синтаксис и стилистика). 

11. Иван Любомиров Петров – 400 часа упражнения по Странознание на Китай, 

Съвременен китайски език (фонетика) и Практически китайски език. 

12. Eлица Димитрова Миланова – 450 часа упражнения по Практически 
китайски език, Методика на обучението по китайски език и Преддипломна 
педагогическа практика. 

 
Катедра по английска филология: 



 
1. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 700 часа упражнения по Лексикология на 

САЕ  и Фонетика на САЕ. 
2. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 1300 часа упражнения по Странознание 

на Великобритания, Странознание на англоeезичните страни, Aнглийска 
литература- Просвещение,  Американска литература, ИД2 и Практически 
английски  език. 

3. Проф. д-р Веселин Костов Василев – 240 часа упражнения  по Психология. 
4. Доц. д-р Дейвид Брус Дженкинс – 350 часа  упражнения по Стилистика на АЕ, 

ИД2 /Детска литература и филми/ и ИД4 /Литературна и културна теория/. 
5. Вивиан Саркис Арабян – 1330 часа  упражнения  по Практически английски език 

и Практикум по превод и лексика с писмени упражнения. 
6. Венцислав  Василев Василев – 1500 часа  упражнения по Практически английски 

език, Специализиран английски, ИД и ФД. 
7. Докторант Божидара Николаева Бонева –850 часа упражнения по 

Странознание на Великобритания, Американска литература и Практически 
английски език.  

8. Докторант Даниел Николаев Каменов -  700   часа  упражнения по Превод, 
Писмени упражнения, ФД /Аналитично четене/ и ФД /Аналитично писане/. 

9. Докторант Елизабет Огнянова Кумчева – 900 часа  упражнения по Лексикология 
на САЕ и Практически английски език. 

10. Огнян Тодоров  Обретенов – 1000 часа упражнения по Стилистика и ФД 1 
/Практикум по лексикология/. 

11. Сашко Ангелов Павлов – 700 часа упражнения по Теория на превода и Основи 
на превода. 

12. Румяна Боянова Пенева – 900 часа упражнения  по Практически английски 
език и  250  часа упражнения по Английски език за преподаватели  към ФФ.  

13. Мариана Георгиева Младенова – 1000 часа  упражнения по Синтаксис на 
САЕ и Практически английски език. 

14. Елисавета Кумчева Тодорова – 1200 часа  упражнения по Практически 
английски език. 

15. Христина  Кирилова Керанова – 600 часа упражнения  по  Практически 
английски език. 

16. Поля Тодорова Мандулова – 600 часа упражнения  по  Практически 
английски език. 

17. Здравко Стойков Генов – 600 часа упражнения по Практически английски 
език. 

18. Таня Илиева Стоянова – 900 часа упражнения  по Текуща и преддипломна  
педагогическа практика и Хоспетиране. 

19. Илиан Пенков Друмев – 650 часа упражнения  по Практически английски 
език. 

20. Вадим  Атанасов Банев – 750  часа  упражнения по Практически английски 
език и ИД /Концептуална метафора/. 

21. Мила  Димитрова Кромичева – 950 часа  упражнения  по Лексика и писмени 
упражнения.  



22. Сотир Николов Рангелов – 300 часа  упражнения  по Избираема дисциплина 
/Преводачески софтуер  ІІІ/. 

23. Георги  Костадинов Джумайов – 500 часа упражнения по Практически 
английски език. 

24. Ивайло   Йорданов Дагнев – 300 часа  упражнения  по Практически 
английски език. 

25. Ирина Георгиева Митърчева –  500 часа упражнения по Обществено-
политически превод.  

26. Евстратиос Георгиос Кириакакис – 600 часа упражнения  по Практически 
английски  език.;  

27. Снежана Кочева Александрова – 100 часа  упражнения по Увод в 
администрирането. 

 

Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – 100 часа упражнения по 

Стилистика на съвременния испански език. 
2. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по Теория 

на превода – испански език. 
3. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 900 часа упражнения по Методика на  

обучението по френски език, Методика на обучението по немски език, Методика на 
обучението по испански език, Лексикология на френски език, Теория на превода и 
Практически френски език и участие в научно жури и в комисия за конкурси за 
докторанти по френски език. 

4. Доц. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска   литература  
I част. 

5. Доц. д-р Нели Николова Раданова – 100 часа упражнения по Морфология на 
Съвременния италиански език.  

6. Д-р Кана Иванова Димитрова – 950 часа упражнения по Морфология на СНЕ, 
Синтаксис на СНЕ, Фонетика на СНЕ, Увод в германистиката,  Лингвистика на 
текста, Стилистика на СНЕ, Контрастивна лингвистика, Морфосинтаксис на 
СНЕ, Икономически немски език, Редактиране на текст. 

7. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 700 часа по Немски език, Методика на 
обучението по немски език и хоспитиране, Текуща и преддипломна педагогическа 
практика. 

8. Гл. ас. д-р Радка Митева Иванова – 100 часа за участие в комисия за конкурси за 
докторанти по немски език. 

9. Гл. ас. д-р Стефка Василева Кожухарова  – 300 часа лекции и упражнения по ИД 
4 “Писане и редактиране на текст  испански  език” и Практически испански език. 

10. Гл. ас. Петя Койчева Петкова-Сталева – 600 часа упражнения по 
Лексикология на италианския език и История на италианската литература – І и ІІ 
част. 

11. Д-р Соня Хмаяк Мекенян – 600 часа упражнения по Практически френски 
език. 

12. Д-р Джесика Сиаботару Де Манев – 700 часа упражнения по Практически 
испански език. 



13. Ана Исабел Диас Гарсия –500 часа упражнения по Практически испански 
език. 

14. Стефан Георгиев Кралев – 400 часа  упражнения по Практически френски 
език. 

15. Кунка Василева Широкова – 800 часа упражнения по Практически френски 
език. 

16. Анета Илиева Тошева – 300 часа упражнения по Практически  френски език. 
17. Д-р Гергана Ангелова Петкова-Заралиева – 600 часа упражнения по 

Практически испански език. 
18. Зоя Георгиева Иванова – 600 часа упражнения по Практически италиански 

език. 
19. Мария Димитрова Чернева – 400 часа упражнения по Практически френски 

език. 
20. Даниела Симеонова Пандова-Шеноджак – 300 часа упражнения по 

Практически немски език. 
21. Мария Атанасова Нанева – 600 часа упражнения по Практически испански 

език.  
22. Лидия Дочкова Шамова – 600 часа упражнения по Практически  испански 

език. 
23. Женя Маринова Гундашева – 500 часа упражнения по Практически френски 

език. 
24. Галина Атанасова Станкова – 60 часа упражнения по Практически испански 

език. 
25. Д-р Пресентасион Ортега Ортега – 300 часа упражнения по Практически  

испански език. 
26. Тодор Здравков Георгиев - 300 часа упражнения по Практически немски 

език. 
27. Лидия Борисова Силва – 200 часа упражнения по Португалски език. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 

договори за учебната 2018/2019 г. със следните преподаватели за обучението в 

магистърските програми  - Английски език и методика (специалисти), 

Английски език и методика (неспециалисти), Английски език и методика за 

РЧЕО,  Лингвистика и превод, Превод и бизнес комуникация, Английски език и 

управление в бизнеса, Language and Linguistics  към катедрата по английска 

филология: 

1. Професор д-р Дафина Иванова Генова – курс по „Анализ на дискурса”; 

2. Доцент д-р Йордан Йорданов Костурков – курсове по „Техники и жанрови 

специфики на превода”, „Превод на юридическа литература”, „Стратегии на нучното 

изследване”, „Превод на евродокументация”, „Симултанен и консекутивен превод”, 

„Странознание на Великобритания”, „Американска литература”, „Език и литература” 

и практически английски език; 

3. Доцент д-р Христо Маринов Стаменов – курс по „Контрастивна лингвистика”; 



4. Доцент д-р Свилен Богданов Станчев – курс по „Функционална граматика”; 

5. Асистент Огнян Тодоров Обретенов – курсове по „Превод на медицинска 

литература”, „Информационенни технологии в превода”; „Лексикология на САЕ” и 

практически английски език; 

6. Асистент Сашко Ангелов Павлов – курсове по „Превод на техническа 

литература“; „Теория на превода“, „Анализ на грешките при превода“и практически 

английски. 

7. Асистент Румяна Боянова Пенева – практически английски език; 

8. Асистент Сотир Николов Рангелов – курс по „Информационнни технологии в 

превода” и стажанстска практика. 

 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала „Любен Каравелов“ 
в град Кърджали през учебната 2018/2019година в съответните специалности. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гост-преподавател с 
код НКП: 2311 в Катедрата по романистика и германистика, за академичната 
2018/2019 година. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лекторатът към ÖeAD  (Австрийска 
служба за академичен обмен) и да бъде продължен трудовият договор с 
австрийския лектор маг. Тобиас Фок до края на академичната 2018/2019 
година. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен италианският лекторат и да бъде 
продължен трудовият договор с италианския лектор д-р Роберто Адинолфи до 
края на академичната 2018/2019 година. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява за лектор по програма „Фулбрайт“ Тимоти Ван 
Слайк за първия семестър на академичната 2018/2019 година съгласно 
устаовената спогодба и ще му предостави работно място, достъп до библиотека 
и информационни ресурси, както и учебни часове в съответствие с 
академичния му статут, възможностите на преподавател и нуждите на 
Филологически факултет. Образователната комисия „Фулбрайт“ осигурява 
стипендия, която покрива разходите по пребиваването на лектора. 
 

23. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Бистра Димитрова Поповска, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра по английска филология по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Германски езици (Съвременен английски език 
– Фонетика на английския език) с тема на дисертационния труд „Ударението в 
сложни съществителни и фразовото ударение в английски и български език” и 
научен ръководител доц. д-р Снежина Димитрова.  



24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено  на АС да отмени решението си, 
отразено в Протокол № 20/17.07.2017, относно редукцията на часовете, 
отчитани в индивидуалния план на щатните преподаватели, докато не се 
изясни финансовата полза от редукцията. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
 
 
Вярно с оригинала: 
 

 

 

 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 09.07.2018 година  

(Протокол  №  203) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата и комисия за провеждане на 
държавни изпити в МП „Превод и интеркултурна комуникация“. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в специалност 
Славистика за академичната 2018/2019 година: 

 Дисциплината „СБЕ (Морфология)“ с хорариум 30/15 да се премести от VIII 
семестър, IV курс във VII семестър, IV курс. 

 Дисциплината „История на НБКЕ“ с хорариум 30/0 да се премести от VIII 
семестър, IV курс във VII семестър, IV курс. 

 Дисциплината „Възрожденска литература“ с хорариум 60/15 да се 
премести от VII семестър, IV курс във II семестър, I курс с хорариум 30/0 и 
III семестър, II курс с хорариум30/15, като влязат в общ поток с 
хибридните специаалности. 

 Лекциите по „МОБЕ“  и „МОБЛ“ от 30 часа да станат 15 часа, както е в 
учебния план на БФ. 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2017/2018 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по английска филология: 

1. доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 60 часа упражнения за научно 
ръководство на докторант, . 

2. доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова – 60 часа упражнения за научно 
ръководство на докторант. 

 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2018/2019 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по роамнистика и германистика: 

1. Рикардо Хил Алваро – 500 часа упражнения по Практически курс по испански 
език. 

2. Давид Монтес Ернандес – 500 часа упражнения по Практиески курс по 
испански език. 

 
5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклада на Филологическия факултет по САНКв 
професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... 

 

                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
Вярно с оригинала: 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 29.10.2018 година  

(Протокол  №  204) 
 
 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (21 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д.ф.н. Христина 
Милева Тончева-Тодорова за „професор“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език – История на българския език)  към Катедра по общо езикознание и 
история на българския език на Филологически факултет. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (20 гласа „за“, 1 гласа „против“) гл. ас. д-р Дияна 
Василева Николова-Багалева  за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Антична и западноевропейска литература: сравнително 
литературознание)  към Катедра по история на литературата и сравнителното 
литературознание на Филологическия факултет. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС избира (21 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Ани Иванова 
Кемалова за „доцент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – История на българския език)  към Катедра по 
общо езикознание и история на българския език на Филологическия факултет. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по романистика и германистика по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология (Съвременен немски език) със срок 2 (два) месеца 
от обнародването му в Държавен вестник. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за две щатни места към 
Катедрата по английска филология за преподаватели по практически 
английски език на безсрочен трудов договор с годишен норматив 560 часа. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализирания учебен план на магистърска 
програма Културноисторическа славистика, който да влезе в сила от 
академичната 2018/2019 г. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специалност Български език и немски език: 

 Факултативна дисциплина 1 да се премести от I семестър, I курс във II 
семестър, I курс и да се преименува на „Основи на превода“. 

 



8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалностите  Български език и френски език и История и френски език: 

 Избираема дисциплина 1 („Странознание“ или „Културни реалии“ 
(Френски език) да се премести от I семестър, I курс във III семестър, II 
курс. 

 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност  Български език и немски език: 

 Избираема дисциплина 1 („Странознание“ или „Културни реалии“ 
(Немски език) да се премести от I семестър, I курс във III семестър, II курс. 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
магистърска програма Приложна лингвистика (испански език): 

 Дисциплината „Основни науковедски изисквания към магистърската 
теза“ с хорариум 45/0, 3 кредита в I семестър, I курс да се замени с 
дисциплината „Прилагането на информаационните технологии в 
преподаването на испански език като чужд“ със същия хорариум. 

11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специализация Туризъм: 

 Дисциплината „Археология и културно-историческо наследство“ с 
хорариум 15/0, 2 кредита да бъде включена в I семестър, I курс. 

 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с бизнес администрация: 

 Да се въведат 15 часа упражнения по дисциплината „Основи на 
маркетинга“, изучавана в IV курс. 

 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата и комисия за провеждане на 
държавни изпити в МП „Културноисторическа славистика“. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата и комисия за провеждане на 
държавни изпити в МП „Образованието по български език и литература в 
средното училище“ и МП „Методика на обучението по български език и 
литература“ (неспециалисти). 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дата и комисии за провеждане на 
държавни изпити в МП „Актуална българистика“. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената дати и комисии за провеждане на 
държавни изпити в МП „Актуална българистика“. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената промяна във формата на завършване на 
МП „Актуална българистика“: въвеждане на писмен и устен държавен изпит 
като алтернатива на защита на диплмона работа. 
 



18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2018/2019 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
 

1. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 100 часа упражнения в МП 
Актуална българистика. 

2. д-р Красимира Танева Танева – 500 часа упражнения по Хоспетиране, 
Текуща педагогическа практика и Стажантска практика, Методика на 
обучението по литература. 

 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
 

1. проф. д-р Иван Петров Чобанов – 120 часа упражнения за научно 
ръководство на докторант (2018 г. и 2019 г.). 

2. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – 120 часа упражнения по 
Практически новогръцки език, Текуща педагогическа практикапо новогръцки 
език, Преддипломна педагогическа практика по новогръцки език. 

3. д-р Димитър Атанасов Мирчев – 60 часа упражнения по Класичеки език. 
4. Станимир Василев Петров – 100 часа упражнения по Практически новоръцки 

език. 
 
Катедра по български език: 
 

1. д-р Милена Стоянова Видралска – 150 часа упражнения по Практикум по 
правопис 

2. Ралица Желязкова Манолова – 200 часа упражнения по Фонетика на 
корейския език, Синтаксис на корейския език, Морфология и на корейския език, 
Странознание на Корея, Подготовка за сертификат TOPIK, Увод в теорията на 
превода, Превод, Лексикология на корейския език, Хоспетиране, Преддипломна 
педагогическа практика и Текуща педагогическа практика 

 
Катедра „Славистика“: 
 

1. Дорота Фатер – 70 часа упражнения по Практически полски език. 
2. Светла Димитрова Джерманович – 100 часа упражнения по Практически 

сръбски език. 
3. д-р Росина Георгиева Кокудева – 210 часа упражнения по Практикун по 

чешки език в МП Културноисторическа славистика. 
4. Славена Сашкова Шуманова-Младенова – 70 часа упражнения по ИД 

Библиотечно и музейно дело в МП Културноисторическа славистика. 
 
Катедра по руска филология: 
 

1. доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова – 60 часа упражнения за научно 
ръоводство на докторант. 



2. Ивелина Димитрова Димитрова – 200 часа упражнения по Практически курс 
по китайски език. 

3. Десислава Димитрова Бончева – 100 часа упражнения по Хоспетиране, 
Текуща и Преддипломна педагогическа практика. 

4. Диана Николаева Шкодрова – 240 часа упражнения по Практически курс по 
руски език. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Камелия Атанасова Углешова – 300 часа упражнения по Практически 
немски език. 

 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2018/2019 г. със следните преподаватели за нуждите на магистърска програма 
Английски език и управление в бизнеса към катедрата по английска филология: 

1. гл. ас. д-р Пепа Владиславова Петрова – Системи за бизнес анализ 
2. д-р Милена Стефанова Михайлова – Основи на аутсорсинг бизнеса и 

Управление на проекти I част. 
3. Иван Владимиров Вапцаров – Управление на проекти II част. 

Пламена Стамова Янева – Комуникатовина умения и работа в екип.  

Размерът на хонорарите се определя спрямо финансовите възможности на 

програмата. 

20. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2018/2019 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и археология“: 
 

1. Десислава Данчева Босилкова – 45 часа упражнения по Нова обща история. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена докторантурата на Златка 
Любомирова Дюлгерова, редовен докторант към Катедра „Славистика“ по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сръбска и хърватска литература) с 
тема на дисертационния труд „Постмодерният романв сръбската и 
хърватската литература – Светислав Басара, Милорад Павич, Павао Павличич, 
Дубравка Угрешич” и научен ръководител проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов 
Игов, считано от 01.10.2018 г. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за първата 
година от подготовката на Мария Динкова Ханзърова, редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност Руска 
литература с тема на дисертационния труд „Отсъстващият персонаж  в 



руската литература на XIX век” и научен ръководител доц. д-р Николай  
Михайлов Нейчев. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р Таня 
Янкова Янкова за периода от 13.09.2018 г. до 30.08.2019 г. във връзка с работата 
и като лектор в Прага, Република Чехия. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на гл. ас. д-р 

Людмила Иванова Минкова за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г. във 

връзка с работата и като лектор в Запорожие, Украйна.  

25. РЕШЕНИЕ: ФС приема следните номинации за специалната награда за 
принос в развитието на Филологическия факултет: 

 Проф. д-р Иван Чобанова 
 Доц. д-р Владимир Янев 
 Доц. д-р Йордан Костурков 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 03.12.2018 година  

(Протокол  №  205) 
 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология, научна специалност Антична и 
западноевропейска литература: сравнително литературознание със срок 2 
(два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология, научна специалност Българска 
лиетартура (Българска литература след Първата световна война) със срок 2 
(два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2019/2020 година: 
 

Катедра № по ред Шифър Област на висше образование, 

професионално направление, 

докторска програма 

Образователна и научна  

степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 

 І 2. Хуманитарни науки   

  2.1. Филология    

БЛТЛ 1  Българска литература  

 

1  

ИЛСЛ 2  Българска литература  

 

2  

ИЛСЛ 3  Антична и западноевропейска 

литература: сравнително 

литературознание 

2  

Български език 4  Съвременен български език  

 

3  

Славистика 5  Славянски езици 

 

 1 

Руска филология  6  Славянски езици 

 

1  

Английска 

филология 

7  Германски езици: английски 

език 

1 

 

 

 

Английска 

филология 

8  Англоезична литература 1  



Романистика и 

германистика 

8  Романски езици 3  

Романистика и 

германистика 

9  Френскоезична литература 2  

 2.     

 II 1. Педагогически науки   

  1.3. Педагогика на обучението по   

БЛТЛ 10  Методика на обучението по 

български език и литература 

1  

                                                                                                                  ОБЩО: 17 1 

 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2018/2019 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра по български език: 
 

1. Десислава Минчева Димитрова – 100 часа упражнения по Морфология на 
СБЕ. 

2. Николина Красимирова Кирилова – 200 часа упражнения по Корейска 
литература. 

 
Катедра по английска филология: 
 

1. д-р Красимира Димитрова Шаркова – 360 часа упражнения по Методика на 
обучението по английски език. 

 
Катедра по романистика и германистика: 
 

1. Христина Танева Вихрогонова – 400 часа упражнения по Практически 
немски език. 

 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2018/2019 г. със следните преподаватели: 
 
Катедра „История и архелология“: 
 

1. гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов – 130 часа упражнения по История на 
България XV – XVII век и История на Османската империя. 

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема доц. д.ф.н. Жоржета Петрова Чолакова да бъде 
освободена от поста на отговорен редактор на Научните трудове на 
Филологически факултет и да бъде освободен и редакционния екип. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да се впишат в учебните планове като избираеми и 
факултативни дисциплини в магистърски програми Приложна лингвистика с 
информационни технологии, Приложна лингвистика с маркетинг, Приложна 



лингвистика с бизнес администрация (специалисти и неспециалисти), считано 
от учебната 2018 – 2019 година: 
I семестър – ИД1 Делова кореспонденция 
                        ФД1 Бизнес етикет и протокол 
II семестър – ИД2 Информационни технологии (приложни аспекти) 
                          ФД2 Теория и практика на научното изследване 
III семестър – ИД3 Международно търговско право 
                           ФД3 Съвременни лингвистични теории и модели I част 
IV семестър – ИД4 Търговско право 
                           ФД4 Съвременни лингвистични теории и модели II част 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложената промяна във формата на завършване 
на МП „Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“: от защита на 
дипломна работа на писмен държавен изпит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 28.01.2019 година  

(Протокол  №  206) 
 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по руска филология по Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Славянски езици – Историческа лингвистика 
със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 

2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „професор“ към Катедрата по славистика по Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Славянски литератури  със срок 2 (два) месеца 
от обнародването му в Държавен вестник. 
 

3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ към Катедрата по слависика по Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Славянски езици (съвременен чешки език) със 
срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по славистика по Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Славянски езици (полски  език) със срок 2 (два) 
месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС избира Илия Иванов Точев  за редовен докторант към Катедра 
по история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература с тема на 
дисертационния труд „Типологии на „чужденеца в битието“ (скандинавски и 
български конкретизации)“ и научен ръководител проф. д.ф.н Иван Тодоров 
Русков. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС избира Наталия Иванова Мацева  за задочен докторант към 
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по 
български език и литература с тема на дисертационния труд „Развиване на 
ключовата компетентност „Умения за учене“ при работа с текст в 



обучението по бълагрски език (5. – 7.  клас)“ и научен ръководител доц. д-р Фани 
Евгениева Бойкова. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС избира Юлия Томова Иванова  за редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Френскоезична литература с тема на дисертационния труд 
„Женските образи в епистоларните романи от XVIII в.“ и научен ръководител 
доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС избира Емилия Валериева Койчева  за редовен докторант към 
Катедра по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Германски езици: Английски език с тема на дисертационния труд 
„Предикатори на успеваемостта при усвояване на втори език от младежи: 
Склонност за изучаване на езици и нейната роля при усвояване на ангкийски 
като втори език и български като трети език /от носители на гръцки език/“ и 
научен ръководител проф. д-р Мила Димитрова Вълчанова. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с информационни технологии: като Факултативна 
дисциплина 3 да бъде предложен и лекционният курс „История на 
лингвистичната информация“ без промяна в хорариума и броя кредити, 
считано от учебната 2018/2019 година. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложената държавна изпитна комисияи за 
Интегриран практико-приложен изпит за квалификация „учител по история“ 
за учебната 2018-2019 г. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дати и комисии за провеждане на 
Държавен изпит и защити на дипломни работи  на студенти от специалностите 
Български език и история и Балканистика. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в учебните планове 
както следва: 

 В учебния план на специалност Приложна лингвистика (с френски език) 
дисциплината Творческо-критически методи в преподаването на литература 
да се премести от III курс, VI семестър в  IV курс, VIII семестър. 

 В учебния план на специалност Френска филология Избираема дисциплина 4 
(Анализ на литературен текст или Наратология и литературна семиотика) 
да се премести от III курс, V семестър в  IV курс, VIII семестър. 

 В учебния план на специалност Френска филология дисциплината 
Историческа лингвистика да се премести от III курс, V семестър в  IV курс, VII 
семестър. 

 



13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Български език и немски език дисциплината Увод в 
германистиката да се премести от I курс, II семестър в  III курс, VI семестър. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2019-2020 година да бъде разкрито 
обучение в нова бакалавърска специалност Български език и португалски език  
в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по... със срок на 
обучение 4 години (8 семестъра), редовна форма на обучение. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява получените отлични оценки (от 5.50 до 6.00) на 
участниците в Националното състезание по български език и литература да 
имат стаут на предварителен кандидатстудентски изпит по български език, 
който може да бъде балообразуващ (записване още с подаването на документи 
през месец юни, 2019 г.) за следните специалности: Българска филология, 
Славистика, Български език и корейски език, Български език и китайски език, 
Български език и руски език, Български език и френски език, Български език и 
италиански език, Български език и новогръцки език, Български език и турски 
език, Български език и история, Български език и испански език, Български език 
и немски език, Български език и португалски език, Български език и гражданско 
образование. 
Същия статут да имат и отличните оценки на участниците в: 
1. Националното състезание по руски език за зрелостници, с които може да се 
кандидатства в специалностите Руска филология и Български език и руски език 
(редовно и задочно обучение) 
2. Националното състезание по китайски език, с  които може да се кандидатства 
в специалност Български език и китайски език. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема доклад-самооценка за програмна акредитация на 
професионално направление от нерегулираните професии за ОКС „бакалавър“ и 
„магистър“, редовно и задочно обучение от професионално направление „2.1. 
ФИЛОЛОГИЯ“. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по акредитация и качество към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател: доц. д-р Борян Янев 
Членове:  доц. д-р Надя Чернева 
                       доц. д-р Елена Гетова 
                       доц. д-р Константин Куцаров 
                       доц. д-р Фани Бойкова 
                       доц. д-р Ани Кемалова 
                       гл. ас. д-р Бистра Дикова 
                       гл. ас. д-р Здравко Дечев 
                       гл. ас. д-р Лилия Иванова 
                       гл. ас. д-р Наталия Христова 
                       гл. ас. д-р Росица Декова 
                       гл. ас. д-р Борислав Борисов 
                       ас. д-р Енчо Тилев 



                       ас. д-р Боряна Тенчева 
                       ас. Юлиана Христова 
                       ас. Веселина Койнакова 
                       Олга Моллова – докторант 
                       Дора Иванова – докторант  
                       Елка Петрова - студент 

 
18. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия за научна и проектна дейност и за 
проверка на съответствието с минималните национални изисквания за 
придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател: доц. д-р Борян Янев 
Членове: проф. д.ф.н. Любка Липчева 
                     доц. д-р Фани Бойкова  
                     гл. ас. д-р Соня Александрова  
                     гл. ас. д-р Харун Бекир  
                     доц. д-р Теофана Гайдарова  
                     гл. ас. д-р Лилия Иванова  
                     гл. ас. д-р Атанаска Тошева  
                     гл. ас. д-р Витана Костадинова 
                     гл. ас. д-р Росица Декова  
                     доц. д-р Златороса Неделчева-Белафанте 
                     Мария Гуджева-Каракашева. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде призната дипломата на: 
1. Серкан Джомертел, ВУ – Тракийски университет (Одрин, Търция), Проучвания 

на Балканите, ОКС магистър 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначен за преподавател по 
Практически английски език към Катедрата по английска филология  на 
безсрочен трудов договор с годишен норматив от 560 часа Вадим Атанасов 
Банев.  
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначен за преподавател по 
Практически английски език към Катедрата по английска филология  на 
безсрочен трудов договор с годишен норматив от 560 часа Здравко Стойков 
Генов.  
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава моного добрата оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.01.2019 г., Женя Маринова Гундашева, редовен докторант към Катедра по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Романски езици – Синтаксис на Съвременния френски език, с тема на 



дисертационния труд „Контрастиращи изразни средства в преводните 
единици – типология, дегитални ресурси и нови приложения“ и научен 
ръководител доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2018/2019 г. със следните преподаватели за обучението в 
магистърска програма  Английски език и управление в бизнеса  към катедрата по 
английска филология: 
1. Виктория Владимирова Димитрова – курсове по Аутсорсингът като 
управленска практика и Обслужване  и управление на клиентските очаквания и 
нужди. 
2. Андон Михалев Симеонов – курс по Основи на договор за услуги. 
3. Яким Валериев Кастелов – курс по Основи на ITO. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2018/2019 г. със следните преподаватели за обучението в 
магистърска програма  Културноисторическа славистика  към катедрата по 
славистика: 
1. Ленка Немцова Михайлова – 100 часа упражнения по Практически чешки език, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 

 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 18.03.2019 година  

(Протокол  №  207) 
 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следната промяна в индивидуалния учебен план на 
Зоя Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедрата по руска филология 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Руска литература с тема на 
дисертационния труд „Памет и себепознаване в еготекстовете на руски 
писатели в емиграция през първата половина на XX век“ и научен ръководител 
доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова: 

 дисциплината Интерпретативни подходи към литературната творба 
(проф. д-р Запрян Козлуджов, доц. д-р Атанас Бучков, доц. д-р Димитър 
Кръстев) да се замени с Религии и църкви в славянския свят (проф. д.ф.н. 
Георги Каприев). 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следната промяна в индивидуалния учебен план на 
Зоя Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедрата по руска филология 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Руска литература с тема на 
дисертационния труд „Памет и себепознаване в еготекстовете на руски 
писатели в емиграция през първата половина на XX век“ и научен ръководител 
доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова: 

 датата за явяване на изпит по италиански език да бъде променена на 
01.02.2019 г. преди срока, предвиден в индивидуалния план за втората 
година на обучението. 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в наименованието на темата от „Памет и 
себепознаване в еготекстовете на руски писатели в емиграция през първата 
половина на XX век“ да се трансформира в „Памет и себепознание в 
еготекстовете на руски писатели в емиграция през първата половина на XX 
век“ на дисертационния труд на Зоя Георгиева Иванова, редовен докторант към 
Катедрата по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Руска 
литература и научен ръководител доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова: 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в наименованието на темата от 
„Значението предходност и начините за неговото експициране в българския, 
руския и английския език” на „Значението предходност и начините за неговото 
изразяване в българския, руския и английския език” на дисертационния труд на 
Маргарита Константинова Куцарова, редовен докторант към Катедрата по 
руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Славянски 



езици (Морфология на съвременния руски език) и научен ръководител доц. д-р 
Юлиана Иванова Чакърова. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема преподавател Полина Николаева Петкова-Цветанова 
да бъде зачислена като докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата 
по английска филология, по: област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Германски езици: Английски език; с тема на дисертационния труд "Hedging in 
Academic Writing: Explorations into English and Bulgarian Research Articles“ 
(„Хеджинг в академичния писмен дискурс: съпоставка между английски и 
български научни статии“). ФС утвърждава индивидуалния план за трите 
години от подготовката. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекратена докторантурата на Милена Иванова 
Найденова, редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Романски езици (Съвременен 
френски език – Синтаксис) с тема на дисертационния труд „Трансферни правила 
за превод на именната група от френски на български език” и научен 
ръководител доц. д-р Малинка Дичева-Николова, считано от 01.04.2019 г. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката 
на Мария Динкова Ханзърова, редовен докторант към Катедра по руска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Руска 
литература с тема на дисертационния труд „Отсъстващия персонаж в руската 
драматургия на XIX век”  и научен ръководител доц. д-р Николай Михайлов 
Нейчев. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Илия Иванов Точев, редовен докторант към Катедра по история 
на литературата и сравнителното литературознание по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература с тема на 
дисертационния труд „Типологии на „чужденеца в битието“ (скандинавски и 
български конкретизации)“ и научен ръководител проф. д.ф.н Иван Тодоров 
Русков. ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на 
докторанта. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за четирите години от 
подготовката на Наталия Иванова Мацева, задочен докторант към Катедра по 
българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по...; докторска програма Методика на обучението по 
български език и литература с тема на дисертационния труд „Развиване на 
ключовата компетентност „Умения за учене“ при работа с текст в 



обучението по бълагрски език (5. – 7.  клас)“ и научен ръководител доц. д-р Фани 
Евгениева Бойкова. ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Емилия Валериева Койчева, редовен докторант към Катедра по 
английска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Германски 
езици: Английски език с тема на дисертационния труд „Предикатори на 
успеваемостта при усвояване на втори език от младежи: Склонност за 
изучаване на езици и нейната роля при усвояване на ангкийски като втори език 
и български като трети език /от носители на гръцки език/“ и научен 
ръководител проф. д-р Мила Димитрова Вълчанова. ФС утвърждава план-
сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Юлия Томова Иванова, редовен докторант към Катедра по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Френскоезична литература с тема на дисертационния труд „Женските образи в 
епистоларните романи от XVIII в.“ и научен ръководител доц. д-р Мая Николова 
Тименова-Коен. ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за първата 
година от подготовката на Теодора Петрова Кашилска, редовен докторант към 
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Българска литература с тема на 
дисертационния труд „Свидетелски почерци на българската литературна 
история (Писателските мемоари за периода между двете световни войни)“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н Любка Петрова Липчева-Пранджева.ФС 
утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Мария Тодорова Бялдимова, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Български език с тема на дисертационния труд „Словобразувателна и 
семантична структура на сложните съществителни имена в българския 
език“ и научен ръководител доц. д-р Ваня Иванова Зидарова. ФС утвърждава 
план-сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Сема Джевджет Куцарова, редовен докторант към 
Катедра по общо езикознание и история на българския език по област на висше 



образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание с тема на 
дисертационния труд „Семиотични аспекти на номиналната деривация в 
съвременния турски език (в съпоставка с българския)“ и научен ръководител 
доц. д-р Борян Георгиев Янев.  ФС утвърждава план-сметката за втората година 
от подготовката на докторанта. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Зоя Георгиева Иванова, редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Руска 
литература с тема на дисертационния труд „Памет и себепознание в 
еготекстовете на руски писатели в емиграция през първата половина на XX 
век“ и научен ръководител доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова. ФС утвърждава 
план-сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за първата 
година от подготовката на Даниел Николаев Каменов, редовен докторант към 
Катедра по българска литература и теория на литературата по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Англоезична литература с тема на 
дисертационния труд „Екзистенциални теми и мотиви в творчеството на 
Томас Улф“ и научен ръководител доц. д-р Йордан Йорданов Костурков. ФС 
утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Димитър Стайков Шопов, редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Антична и западноевропесйка 
литература: сравнително литературознание с тема на дисертационния труд 
„Танцът на смъртта – жанрово-тематични импулси и национални 
конкретизации” и научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова 
Протохристова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Таня Спасова Бедаваджиева, редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; научна специалност Антична и западноевропесйка 
литература: сравнително литературознание с тема на дисертационния труд 
„Фигурата на андрогина – вариативност и концепти в европейските 
литератури” и научен ръководител доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-
Захариева. ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на 
докторанта. 



 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Христиана Николаева Кръстева, редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език с тема на дисертационния труд „Словоред на въпросителните 
думи в българското изречение” и научен ръководител доц. д-р Петя Николова 
Бъркалова.  ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на 
докторанта. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Детелина Георгиева Овчарова, редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език с тема на дисертационния труд „Двуезичните разговорници 
през XIX век (социолингвистичен и лингвистичен дискурс)” и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова.  ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Олга Васкова Моллова, редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език с тема на дисертационния труд „Функционално-семантичното 
поле на локативността в съвременния български и руски език” и научен 
ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Десислава Минчева Димитрова, редовен докторант 
към Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Български език с тема на дисертационния труд „Морфологичната категория 
състояние на действието в българския език (българските перфектни форми) и 
перфектът в западноевропейските езици (френски, английски, немски) в 
партиципален контекст” и научен ръководител доц. д-р Костантин Иванов 
Куцаров. ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на 
докторанта. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Елица Димитрова Миланова, редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; научна специалност 
Славянски езици с тема на дисертационния труд „Лингвокултурологичен 
потенциал на митонимиитев руския и китайския език” и научен ръководител 



доц. д-р Надя Петрова Чернева.  ФС утвърждава план-сметката за третата година 
от подготовката на докторанта. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Божидара Николаева Бонева, редовен докторант 
към Катедра по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Англоезична литература: сравнително литературознание с тема на 
дисертационния труд „Парадигми на идентичността в творчеството на Тони 
Морисън и Алис Уолкър. Лицата на дискриминацията” и научен ръководител 
доц. д-р Йордан Йорданов Костурков.   ФС утвърждава план-сметката за третата 
година от подготовката на докторанта. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за втората 
година от подготовката на Елизабет Огнянова Кумчева, редовен докторант към 
Катедра по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Германски езици: Английски език с тема на дисертационния труд 
„Многоезичност на думите (Английско-български съпоставки и влияния)” и 
научен ръководител доц. д-р Христо Маринов Стамменов. ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката на Галина Атанасова Станкова, редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Романски езици с тема на дисертационния труд „Глаголната 
категория таксис в испанския и българския език (съпоставително 
изследване)” и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев.ФС 
утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2019 г., Дора Василева Маринова, редовен докторант към Катедра по 
история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Българска литература (Българска литература 
след Първата световна война) с тема на дисертационния труд „Конципиране на 
българската история в романа от 90-те години на 20. век до днес” и научен 
ръководител доц. д-р Татяна Иванова Ичевска. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2019 г., Ана Атанасова Тобиева, редовен докторант към Катедра по 
история на литературата и сравнителното литературознание по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 



Филология; докторска програма Българска литература (Българска литература 
от Освобождението до края на Първата световна война) с тема на 
дисертационния труд „1897 – отношенията на литературното и 
политическото” и научен ръководител доц. д-р Живко Желев Иванов. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.04.2019 г., Ирина Георгиева Митърчева, задочен докторант към Катедра 
по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание 
(Социолингвистика), с тема на дисертационния труд „Билингвизъм и диглосия в 
Северна Ирландия, Уелс, Шотландия и Ейре“ и научен ръководител проф. д-р 
Иван Петров Чобанов. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2019 г., Христина Танева Вихрогонова, редовен докторант към Катедра 
по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание, с тема на 
дисертационния труд „Умствената дейност на човека в речниковия дфонд на 
немския и българския език“ и научен ръководител доц. д-р Борян Георгиев Янев. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2019 г., Маргарита Константинова Куцарова, редовен докторант към 
Катедра по руска филология по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Славянски езици (Морфология на съвременния руски език) с тема на 
дисертационния труд „Значението предходност и начините за неговото 
изразяване в българския, руския и английския език” и научен ръководител доц. 
д-р Юлиана Иванова Чакърова. 
32. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава много добрата оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2019 г., Златка Любомирова Дюлгерова, редовен докторант към 
Катедра „Славистика“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сръбска, Хърватска 
и словенска литература), с тема на дисертационния труд „Постмодерният 
роман в сръбската и хърватската литература – Светислав Басара, Милорад 
Павич, Павао Павличич, Дубравка Угрешич“ и научен ръководител проф. д.ф.н. 
Светлозар Игов. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 



от 01.03.2019 г., Ана Исабел Диас Гарсия, редовен докторант към Катедра по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология) с тема на 
дисертационния труд „Прагматика в рекламните текстове” и научен 
ръководител доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 01.03.2019 г., Лидия Дочкова Шамова, редовен докторант към Катедра по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Романски езици (Съвременен испански език – Лексикология) с тема на 
дисертационния труд „Билингвизъм в Каталуня: същност и специфика” и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 07.03.2019 г., Милена Ангелова Кацарска, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедра по английска филология по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Англоезична литература (Американска 
литература) с тема на дисертационния труд „Парапозиции – предоговарянето 
на преводна американска литература в България 1948-1998”.  
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, утвърждава отличната оценка за втората 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, считано 
от 18.03.2019 г., Райна Василева Тенчева, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедра по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; научна специалност Романски езици, с тема на дисертационния 
труд „Номиналната суфиксация в испанския и българския език (анализ и 
съпоставка)” и научен ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. 
 
37. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следнaтa еднократна промянa в учебния план на 
специалност Балканистика: 

 Избираема дисциплина 3 (Културни реалии на Сърбия) да се премести в III 
курс, VI семестър. 

 
38. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следнaтa промянa в учебния план на специалност 
Приложна лингвистика с първи език немски език: 

 Факултативна дисциплина 1 да се премести от I курс, II семестър във II 
курс, IV семестър. 

 
39. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебните планове на 
специалностите Български език и чужд език: 



 Увеличава се броят на часовете по Практически чужд език с 15 часа през 
I семестър и с 15 часа през II семестър – общо 30 часа. 

 
40. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2019 година приемът на студенти в 
специалността Български език и испански език да бъде с балообразуване от 
оценки само по български език – КСИ по български език, ДЗИ по български език 
и литература или с признати от ФФ състезания по български език и литература. 
 
41. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следнaтa промянa в учебния план на специалност 
Балканистика: 

 Дисциплината Геополитика на съвременните Балкани от  II курс, IV 
семестър да се премести в I курс, I семестър от учебната 2019/2020 
година. 

 
42. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебните планове 
на специалностите Български език и новогръцки език и Балаканистика: 

 Дисциплините Текуща педагогическа практика (Новогръцки език) и 
Преддипломна педагогическа практика (Новогръцки език) от зимен 
семстър на учебната 2018/2019 година в летен семестър на същата 
учебна година. 

Дисциплината Текуща педагогическа практика е с хорариум 15 учебни часа в 
специалност БЕНгрЕ. Дисциплината Преддипломна педагогическа практика е с 
хорариум 70 учебни часа в специалност Балканистика. 
 
43. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните избираеми дисциплини за учебната 
2018/2019 година в МП Образованието по български език и литература в 
средното училище: 

 Специфика на литературното обучение – 15 часа (10/5); 
 Фолклорен празничен календар в обучението по литература – 15 часа 

(10/5). 
 Междупредметни връзки в обучението по български език и литература 

– 15 часа (10/5). 
 
44. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява наименованието на магистърска програма 
Образованието по български език и литература в средното училище да се 
промени на Съвременни тенденции в обучението по български език и 
литература (5-12 клас). ФС одобрява актуализирания учебен план на 
програмата, който влиза в сила от учебната 2019/2020 година. 
 
45. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Български език и немски език за учебната 2018/2019 година: 

 Дисциплината Фонетика на СНЕ да се премести от I курс, II семестър във II 
курс, IV семестър. 

 



46. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните учебни планове на 
специалностите от направление 2.1 Филология: 
 
ОКС „бакалавър” :  
 
„Българска филология” р. о.;  
„Българска филология” з. о.; 
“Английска филология“ р. о.; 
„Руска филология” р. о.; 
„Руска филология” з. о.; 
„Френска филология” р. о.; 
„Приложна лингвистика (английски език с втори чужд език)“ р. о.;  
„Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език)” р. о.;  
„Приложна лингвистика (френски език с втори чужд език)” р. о.;  
„Приложна лингвистика (испански език с втори чужд език)” р. о.;  
„Лингвистика с информационни технологии (английски език с втори чужд език)”  р. 
о.;  
„Лингвистика с маркетинг (английски език с втори чужд език)“ р. о.;  
„Лингвистика с бизнес администрация (английски език с втори чужд език)“ р. о.;  
 
ОКС „магистър” (след придобито средно образование):  
 
„Славистика“  р. о.; 
„Балканистика“ р. о.;  
 
ОКС „магистър” (след придобита ОКС „бакалавър”/след висше образование/):  
 
„Актуална българистика“ (езиковедски или литературоведски профил)  
„Актуална русистика“ (езиковедски или литературоведски профил) 
„Медиевистика и културна история“;  
„Културноисторическа славистика“ 
„Езиково осигуряване и културни дейности в туризма“ (със засилено изучаване на 
руски език / английски език / немски език / френски език / испански език / 
италиански език / китайски език) 
„Language and Linguistics“  
„Английска филология – лингвистика и превод“ 
„Английска филология – превод и бизнес комуникация“ 
„Английски език и управление в бизнеса“ 
„Превод за европейските институции“ (с два чужди езика) 
„Превод и интеркултурна комуникация“ (с един чужд език) 
„Превод и интеркултурна комуникация“ (с два чужди езика) 
„Приложна лингвистика (испански език)“ 
„Приложна лингвистика с информационни технологии“ – испански език / немски 
език / френски език / руски език / италиански език (за специалисти) 
„Приложна лингвистика с информационни технологии“ – испански език / немски 
език / френски език / руски език / италиански език (за неспециалисти) 



„Приложна лингвистика с маркетинг“ – испански език / немски език / френски език / 
руски език / италиански език (за специалисти) 
„Приложна лингвистика с маркетинг“ – испански език / немски език / френски език / 
руски език / италиански език (за неспециалисти) 
„Приложна лингвистика с бизнес администрация“ – испански език / немски език / 
френски език / руски език / италиански език (за специалисти) 
“Приложна лингвистика с бизнес администрация“ – испански език / немски език / 
френски език / руски език / италиански език (за неспециалисти) 
 
47. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2018/2019 г. със следните преподаватели: 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. проф. д-р Владимир Георгиев Пенчев – 100 часа упражнения по История на 

българистикаат и славистиката в МП Актуална българистика. 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
1. Дора Василева Маринова – 55 часа упражнения по Българска литература след 

Първата световна война и Българска литература от Освобождението до края на 
Първата световна война. 

2. Д-р Стоян Георгиев Меретев – 100 часа упражнения по Антична литература. 
Катедра по български език: 
1. д-р Милена Стоянова Видралска – 120 часа упражнения по Практикум по 

правопис. 
2. докт. Десислава Минчева Димитрова – 150 часа упражнения по Морфология на 

СБЕ.  
Катедра „Славистика“: 
1. д-р Петя Сашева Клинкова – 60 часа упражнения по Практически чешки език в 

МП Културноисторическа славистика. 
Катедра по английска филология: 
1. Ирена Русева Русева – 250 часа упражнения по Практически английски език. 
 
48. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде свикано Общо събрание на Филологическия 
факултет на 15.04.2019 г. и определя следната му структура: включва 132 души, 
от  които: 

 104 души академичен състав (от тях 35 души хабилитирани 
преподаватели и 69 души – главни асистенти, асистенти и 
преподаватели); 

 9 души административен и помощен персонал; 
 15 студенти; 
 5 докторанти. 

 
49. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначена за асистент по 
Практически испански език към Катедрата по романистика и германистика  за 
срок от 2 години с годишен норматив от 360 часа д-р Джесика Сиаботару Де 
Манев.  
 



50. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначена за преподавател по 
Практически испански език към Катедрата по романистика и германистика  на 
безсрочен трудов договор с годишен норматив от 560 часа Мария Атанасова 
Нанева.  
 
51. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „професор“ към Катедрата по български език по Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология, научна специалност Български език (Съвременен български език, 
Лексикология)  със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен 
вестник. 
 
52. РЕШЕНИЕ: ФС избира доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова за отговорен 
редактор на Научните трудове на Филологически факултет. 

Редакционната колегия е в досегашния си състав, но остава отворена за 
включване на международноизвестни български и чуждестранни учени по 
преценка на редакционния екип. 
 
53. РЕШЕНИЕ: Във връзка с новите изисквания на Закона за РАС и правилника за 
РАС на ПУ ФС приема работни езици за процедурите да бъдат английски език, 
руски език, френски език, немски език, испански език, иатлиански език и 
португалски език. На един от тях ще бъдат превеждани рецензиите 
становищата на членовете на избраните научни журита. 
 
54. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разрешен неплатен отпуск на доц. д-Петя 
Николова Бъркалова за периода от 01.03.2019 г. до 30.8.2019 г. във връзка с 
работата и като лектор в Болонски университет, кампус Форли, Република 
Италия.  
 
55. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде разкрита процедура за изменение на 
определения по чл. 83, ал. 3, т. 1 или по чл. 83, ал. 6 от Закона за висшето 
образование капацитет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” по 
професионално направление 2.1. ФИЛОЛОГИИ. 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 15.04.2019 година  

(Протокол  №  208) 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде създадено Докторантско училище към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. ФС възлага на проф. 
д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева да изготви учебна програма и стаут 
на докторантското училище в срок до 01.10.2019 г. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  в учебната програма на Филологически факултет за 
2019/2020 година да се включат следните магистърски програми: 

 „Лингвистика и превод“ – р.о.; 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 
 „Превод и бизнес комуникация“ – р.о.; 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на 

семестър. 
 „Language and linguistics” – р.о.; 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 
 „Английски език и управление в бизнеса“ – р.о.; 2 семестъра; такса: 550.00 

лв. на семестър. 
 „Английски език и методика за специалисти“ (1 – 12 клас) – з.о.; 2 

семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 
 „Английски език и методика за предучилищен и начален училищен етап“ 

– з.о.; 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 
 „Английски език и методика за неспециалисти“ (1 – 12 клас) – з.о.; 4 

семестъра; такса: 400.00 лв. на семестър. 
 

3. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява наименованието на магистърска програма Английски 
език и методика за ранно чуждоезиково обучение да се промени на Английски 
език и методика за предучилищен и начален училищен етап ФС одобрява 
актуализирания учебен план на програмата, който влиза в сила от учебната 
2019/2020 година. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  в учебната програма на Филологически факултет за 
2019/2020 година да се включат следните магистърски програми: 

 „Приложна лингвистика с информационни технологии” ‒ испански език 
/ немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
специалисти) – 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика с информационни технологии” ‒ испански език 
/ немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
неспециалисти) – 4 семестъра; такса; 650.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика с маркетинг” ‒ испански език / немски език / 
френски език / руски език / италиански език“ (за специалисти) – 2 
семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 



 „Приложна лингвистика с маркетинг” ‒ испански език / немски език / 
френски език / руски език / италиански език“ (за неспециалисти) – 4 
семестъра; такса; 650.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика с бизнес администрация” ‒ испански език / 
немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
специалисти) – 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър.  

 „Приложна лингвистика с бизнес администрация” ‒ испански език / 
немски език / френски език / руски език / италиански език“ (за 
неспециалисти) – 4 семестъра; такса; 650.00 лв. на семестър. 

 „Приложна лингвистика – испански език“ – 2 семестъра; такса: 550.00 лв. 
на семестър. 

 „Теория и практика на чуждоезиковото обучение” – испански 
език/немски език/ френски език/руски език/италиански език (за 
специалисти) – 2 семестъра; такса: 550.00 лв. на семестър. 

 „Теория и практика на чуждоезиковото обучение” – испански 
език/немски език/ френски език/руски език/италиански език (за 
неспециалисти) – 4 семестъра; такса; 650.00 лв. на семестър. 

 
5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява  в учебната програма на Филологически факултет за 
2019/2020 година да се добави специализация „Туризъм“ – 2 семестъра; такса: 
240.00 лв. на семестър. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява график с дати и комисии за провеждането на 
държавни изпити във Филологическия факултет през календарната 2019 
година. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните учебни планове на специалностите 
от направление 1.3 Педагогика на обучението по... за учебната 2019 – 2020 
година. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалността 
Приложна лингвистика с първи език немски език: 

 Факултативна дисциплина 1 от II семестър, I курс да се премести в III 
семестър, II курс. 

 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалността Лингвистика с бизнес администрация: 

 Дисциплината Организационно поведение от VI семестър, III курс да се 
премести в VIII семестър, IV курс. 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалността 
Лингвистика с маркетинг, Лингвистика с бизнес администрация и 
Лингвистика с информационни технологии с руски език като втори чужд език: 

 Дисциплината Съвременен руски език (Фонетика) с хорариум 15 часа 
лекции и 15 часа упражнения (3 кредита), II семестър, I курс да отпадне. 



Вместо нея да се добавят 30 часа по дисциплината Съвременен руски език 
(Синтаксис) – по 15 часа лекции в VI семестър, III курс и VII семестър, IV 
курс. 

 Дисциплината Морфосинтаксис IV семестър, II курс и V семестър, III курс 
да се преименува на Съвременен руски език (Морфология) с хорариум 30 
часа ( 15 часа лекции и 15 часа упражнения) в IV семестър, II курс и V 
семестър, III курс. 

 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалността 
Български език и история з.о.: 

 Дисциплината Историческа лингвистика (История на българския език) 
от VI семестър, III курс  с хорариум 30 часа (20 часа лекции и 10 часа 
семинарни занятия) да се актуализира със запазване на хорариума от 30 
часа , но като 25 часа лекции и 5 часа семинарни занятия. 

 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява дисциплините Литературни години (Сравнително 
литературознание) – проф. д.ф.н. Клео Протохристова и Литература и 
национална идентичност – проф. д.ф.н. Албена Хранова в МП „Актуална 
българистика“ да се четат в общ поток с МП „Философия и литература“. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2018/2019 г. със следните преподаватели: 
Катедра по български език: 
1. доц. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова – 60 часа упражнения по 
Граматически формализми в МП Актуална българистика. 
Катедра по руска филология: 
1. Диана Николаева Шкодрова – 100 часа упражнения по Практически курс по 

руски език. 
2. Ивелина Димитрова Димитрова – 80 часа упражнения по Практически курс по 

китайски език. 
Катедра по ангийска филология: 
1. Сашко Ангелов Павлов – 450 часа упражнения по Практически английски език. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2018/2019 г. със следните преподаватели: 

Катедра“Етнология“: 
1. гл. ас. д-р Тодор Тодоров Петев – 65 часа упражнения по Въведение в музейната 
педагогика. 
 
16. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от София Николаева Дачева с 
дисертационен труд на тема „Рецепцията на Томас Ман и Херман Хесе в 
България (съпоставително изследване)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. 
Клео Стефанова Протохристова по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 



(Сравнително  литературознание), по решение на катедрения съвет, Протокол 
№ 44/26.03.2019 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Майа Станкова Разбойникова-Фратева – СУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност Немска 
литература 

2. Проф. д-р Амелия Веселинова Личева  – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология; научна специалност Теория на литературата 

3. Доц. д-р Мария Илиева Ендрева-Черганова – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност История на културата на 
немскоезичните страни 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова – ПУ „Паисий Хилендарски“,  

катедра „История на литературата и сравнително литературознание”; област на 
висше образование 2.Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/ 

2. Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева – ПУ „Паисий Хилендарски“, 
катедра „История на литературата и сравнително литературознание”, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/ 

Резервни членове: 
1. Доц. д-р Огнян Борисов Ковачев – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология;  научна специалност Антична и западноевропейска литература – 
външен 

2. Доц. д-р Дияна Василева Николова-Багалева – катедра „История на 
литературата и сравнително литературознание”, ПУ „Паисий Хилендарски“, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Антична и западноевропейска 
литература:сравнително литературознание – вътрешен  

Откритото заключително заседание да са проведе на 10 юли 2019 
година от 13:30 часа. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова за гост-
преподавател на ½ щат в Катедрата по история на литературата и 
сравнителното литературознание за академичната 2019/2020 година. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град Смолян 
през учебната 2019/2020 година в съответните специалности. 
 



19. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените еднократни промени учебните 
планове на специалности „Български език и английски език“ и „Български език 
и история с културен мениджмънт“ във Филиала на ПУ в град Смолян. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените комисии за интегрирани практико-
приложни държавни изпити и писмени държавни изпити за ОКС „бакалавър“ за 
специалности „Български език и английски език“ и „Български език и история с 
културен мениджмънт“  във Филиала на ПУ в град Смолян. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала „Любен Каравелов“ 
в град Кърджали през учебната 2019/2020 година в съответните специалности. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 27.05.2019 година  

(Протокол  №  209) 
 
1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по славистика за 
заемане на академичната длъжност „професор“ по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, (Славянски 
литератури), обнародван в Държавен вестник, брой 31 от 12.04.2019 година, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Панайот Димитров Карагьозов – СУ „Св. Климент Охридски“, София, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология (Славянски литератури); 

2. Проф. д.ф.н. Калина Бахнева Бахнева – СУ „Св. Климент Охридски“, София, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Славянски литератури); 

3. Проф. д-р Владимир Георгиев Пенчев – Институт за етнология и фолклористика 
- БАН, София, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни 
науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 
културата (Фолклористика); 

4. Доц. д-р Добромир Григоров Григоров – СУ „Св. Климент Охридски“, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология (Чешка и словашка литература); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов – ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология (Славянски литератури); 

2. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов – ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология (Теория и история на литературата); 

3. Проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев – ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 
област на висшето образование образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.3. Философия (История на философията); 

Резервни членове:  
1. Доц. д-р Дияна Василева Николова-Багалева - ПУ „Паисий Хилендарски“, 

Пловдив, област на висше образование образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Антична и западноевропейска 
литература:сравнително литературознание ) – вътрешен; 

2. Доц. д-р Маринела Параскова Младенова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, 
област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици) – външен 

 
2. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по история на 
литературата и сравнителното литературознание за заемане на академичната 



длъжност „доцент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология Българска литература – Българска 
литература след Първата световна война, обнародван в Държавен вестник, 
брой 31 от 12.04.2019 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д-р Бойко Пенчев Пенчев – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност Българска литература 

2. Доц. д-р Йордан Симеонов Ефтимов – Нов български университет, гр. София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2. 1. Филология; научна специалност Българска литература 

3. Доц. д-р Владимир Иванов Донев – Великотърновски университет „Св. св. Кирил 
и Методий", гр. Велико Търново, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; научна специалност Теория и 
история на литературата 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова – катедра по история на 

литературата и сравнително литературознание; ПУ „Паисий Хилендарски“, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия, и Австралия /Сравнително литературознание/ 

2. Проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов – катедра по славистика, ПУ "Паисий 
Хилендарски", област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност Теория и 
история на литературата 

3. Проф. д.ф.н. Албена Владимирова Хранова – катедра „Философия“, ПУ „Паисий 
Хилендарски, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 
науки; професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 
културата; научна специалност  Теория и история на културата  

4. Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева – катедра по българска литература и теория 
на литературата, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност  Българска литература   

Резервни членове:  
1. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов –  катедра по българска литература и 

теория на литературата, ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Теория и история на литературата - вътрешен 

2. Доц. д-р  Мира Живодарева Душкова – Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. 
Русе, област на висше образование 2.Хуманитарни науки; професионално 
направление 2. 1. Филология; научна специалност Българска литература – външен  

 
3. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по руска филология за 
заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология Славянски 



езици – Синтаксис и стилистика, обнародван в Държавен вестник, брой 31 от 
12.04.2019 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. проф. д-р Татяна Игоревна Алексиева – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, град София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – съвременен 
руски език) 

2. проф. д-р Димитър Димитров Попов – Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски”, град Шумен; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Съвременен 
български език – общо и сравнително езикознание, приложна лингвистика) 

3. проф. д-р Гергана Кирилова Дачева – Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, град София, областа на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Български език – Стилистика и 
история на българския книжовен език) 

4. проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева – Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“, град Шумен; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание) 

5. проф. д-р Велка Александрова Попова – Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски”, град Шумен; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Общо и 
сравнително езикознание) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език – 
морфология). 

2. доц. д-р. Борян Георгиев Янев - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание). 

Резервни членове:  
1. проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Български език - история на 
българския език) – вътрешен член 

2. проф. д.ф.н. Ивелина Костова Савова – Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски”, град Шумен; област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология (Български език 
– синтаксис, лингвистика на текста) – външен член 

 
4. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по общо езикознание и 
история на българския език за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология Български език – Старобългарски език, обнародван 



в Държавен вестник, брой 31 от 12.04.2019 година, ФС утвърждава следния 
състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Марияна Петрова Цибранска-Костова – от ИБЕ при БАН, София, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език) 

2. Проф. д-р Елка Петрова Мирчева – от ИБЕ при БАН, София, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език) 

3. Проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова – от СУ „Св. Климент Охридски“, 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език – Старобългарски език) 

4. Доц. д-р Маринела Параскова Младенова-Вълчанова – от ЮЗУ „Неофит 
Рилски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова – от Катедра ОЕИБЕ при ПУ, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език) 

2. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – от Катедрата по български език при ПУ 
„Паисий Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език)  

3. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – от Катедра ОЕИБЕ при ПУ, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Общо и сравнително езикознание) 

Резервни членове:  
1. Доц. д-р Георги Атанасов Митринов – от ИБЕ при БАН, гр.София, област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език) – външен  

2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – от Катедра БЕ при ПУ, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език) – вътрешен. 

 
5. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявения конкурс в Катедрата по английска 
филология за заемане на академичната длъжност „доцент“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология 
Английска литература: Романтизъм и Превод на култура, обнародван в 
Държавен вестник, брой 31 от 12.04.2019 година, ФС утвърждава следния 
състав на научното жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Професор д.ф.н. Александър Владимиров Шурбанов – Софийски университет          

„Св. Климент Охридски“; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология (Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия. Английска литература); 

2. Професор д-р Амелия Веселинова Личева –  Софийски университет "Св. 
Климент Охридски";  Факултет по славянски филологии; област на висше 



образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1. Филология 
(Теория на литературата);     

3. Професор д-р Людмила Константинова Костова – ВТУ „Св.св Кирил и 
Методий“;     област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, 
Африка и Австралия. Английска литература);  

4. Професор д-р Румяна Балинова Тодорова – Шуменски университет „Св. 
Константин Преславски“; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология – Германски езици (Съвременен 
английски език); 

5. Доцент д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева – Шуменски 
университет "Епископ Константин Преславски"; Факултет по хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1. Филология (Германски езици, съвременен 
английски език); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Професор д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова –  Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, катедра „История на литературата и сравнително 
литературознание“, област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност - Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия, Западноевропейска 
литература;  

2. Професор д.ф.н. Албена Владимирова Хранова – Пловдивски университет 
"Паисий Хилендарски", Философско-исторически факултет; доцент в 
професионално направление: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 
2.1.Филология. Българска литература; професор по област на висше образование 3. 
Стопански, социални и правни науки, професионално направление 3.1. 
Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата). 

Резервни членове: 
1. Доцент д-р Мила Димитрова Кръстева – Пловдивски университет "Паисий 

Хилендарски";  Филологически факултет;  Професионално направление: 
2.1. Филология (Българска литература) - вътрешен; 

2. Доцент д-р Дария Светлозарова Карапеткова – Софийски университет "Св. 
Климент Охридски";  Факултет по класически и нови филологии; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1. Филология 
(Италиански език – Теория и практика на превода) -  външен. 

 
6. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по славистика на Филологически 
факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр.31 от 
12.04.2019 г. по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2. 1. Филология (Славянски езици – Полски език), 
ФС утвърждава следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д-р Татяна Игоревна Алексиева – СУ „ Св. Климент Охридски”, София, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 



направление 2.1. Филология (Славянски езици. Съвременен руски език - 
фонетика и графика); 

2. Проф. д-р Петя Начева Осенова – СУ „Св. Климент Охридски”, София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Съвременен български език); 

3. Проф. д-р Гергана Кирилова Дачева – СУ „ Св. Климент Охридски”, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Съвременен български език). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Теория и история на литературата); 

2. Проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова - ПУ „Паисий Хилендарски”, 
Пловдив, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, (Български език (История на българския език). 

Резервни членове 
1. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 

област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Съвременен български език) – вътрешен; 

2. Доц. д-р Добромир Григоров Григоров – СУ „ Св. Климент Охридски”, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Чешка и словашка литература) – външен. 

ФС приема конкурсният изпит да се проведе проведе на  05.07.2019 г. от 13.30 
часа, в Заседателната зала на Ректората.  
 
7. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по романистика и германистика на 
Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 
в ДВ., бр.31 от 12.04.2019 г. по: област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2. 1. Филология (Съвременен немски език), 
ФС утвърждава следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет 
1. Доц. д. ф. н. Снежанка Петрова Бойчева – Шуменски университет “Епископ 

Константин Преславски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Немска литература) 

2. Доц. д-р   Ана Иванова Кочева-Лефеджиева – ИБЕ, БАН, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и съпоставително езикознание) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и съпоставително 
езикознание) 

2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език)  



3. Доц. д-р Дияна Василева Николова-Багалева – Пловдивски университет 
“Паисий Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Антична и западноевропейска 
литература) 

Резервни членове 
1. Проф. д.ф.н.  Анна Методиева Чолева-Димитрова – ИБЕ към БАН, област на 

висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Общо и съпоставително езикознание) – външен.  

2. Доц. д-р Елена Славова Гетова – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Българска литература) – 
вътрешен. 

ФС приема конкурсният изпит да се проведе проведе на 28.06.2019 г. от 11.00 
часа, в Заседателната зала на Ректората.  
 
8. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Димитър Паунов Георгиев с 
дисертационен труд на тема “Копулативен тип предикативни отношения в 
българското сложно изречение” и научен ръководител доц. д-р Петя Николова 
Бъркалова по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Български 
език (Синтаксис), по решение на катедрения съвет, Протокол №83/22.04.2019 
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Светла Пенева Коева – ИБЕ при БАН, област на висше образование  2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език); 

2. Проф. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова – СУ „Св. Климент Охридски”, 
Факултет по славянски филологии, катедра „Български език”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език); 

3. Доц. д-р Петя Иванова Несторова - УХТ – Пловдив, ДЕОФВС, Център по езиково 
обучение, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Бизнес български език и делово общуване). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

2. Доц. д-р Петя Николова Бъркалова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 
български език, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език). 

    Резервни членове: 
1. Доц. д-р  Атанас Росенов Атанасов-  СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по 

славянски филологии, катедра „Български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език) - външен; 



2. Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 
български език, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология ( Български език) – вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 11 юли 2019 година от 
11:00 часа в зала „Компас“ (Ректорат). 
 
9. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Ирина Георгиева Митърчева с 
дисертационен труд на тема „Билингвизъм и диглосия в Северна Ирландия, Уелс, 
Шотландия и Ейре“ и научен ръководител проф. д-р Иван Петров Чобанов по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Общо и сравнително 
езикознание, по решение на катедрения съвет, Протокол №27/20.05.2019 
година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.б.н. Васил Господинов Райнов – пенсионер, гр. София, oбласт на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Общо и сравнително езикознание); 

2. Проф. д-р Борис Димитров Парашкевов – пенсионер, гр. София, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Германски езици); 

3. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – пенсионер, гр. София, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Германски езици); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.1. Филология, (Общо и сравнително 
езикознание); 

2. Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Германски езици); 

    Резервни членове: 
1. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – пенсионер, гр. Пловдив, област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Общо и сравнително езикознание) – външен;  

2. Доц. д-р Ани Иванова Кемалова – област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на 
българския език) – вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 16 септември 2019 година. 
 
10. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Милена Ангелова Кацарска с 
дисертационен труд на тема „Парапозиции – предговарянето на преводна 
американска литература в България 1948 - 1998“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Англоезична литература, по решение на 



катедрения съвет, Протокол №108/19.04.2019 година, ФС утвърждава следния 
състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Мадлен Василева Данова, - СУ „Св. Климент Охридски“; Факултет по 

класически и нови филологии, катедра „Англицистика и американистика“, 
област на висше образовение: 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление: 2.1. Филологии  (Американска литература); 

2. Доц. д-р Александра Константинова Главанакова - СУ „Св. Климент Охридски“; 
Факултет по класически и нови филологии, катедра „Англицистика и 
американистика, Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология (Американска литература и 
култура); 

3. Проф. д-р Людмила Константинова Костова – ВТУ „Св.св Кирил и 
Методий“;     област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, 
Африка и Австралия. Английска литература). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова – от Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“, катедра „История на литературата и сравнително 
литературознание“, област на висше образование: 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1 Филология; Научна специалност - Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия, Западноевропейска 
литература; 

2. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – от Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ - пенсионер, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1. Филология; Научна специалност - Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Английска 
литература – Просвещение; 

Резервни членове: 
1. Проф. д-р Албена Албена Кузманова  Бакрачева – Нов Български Университет,  

Научна специалност – 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия ,  Американска литература – външен;  

2. Доц. д-р Яна Атанасова Роуланд – ПУ “Паисий Хилендарски“, катедра област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1. 
Филология; Научна специалност - Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия – История на английската литература 
Викторианска литература  - вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 8 юли 2019 
година от 15:00 часа в 10 семинарна зала (Ректорат). 
 
11. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Райна Василева Танчева с 
дисертационен труд на тема „Номиналната суфиксация в испанския и 
българския език (анализ и съпоставка)” и научен ръководител проф. д.ф.н. 
Иван Вълчев Кънчев по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Романски 



езици, по решение на катедрения съвет, Протокол №136/16.04.2019 година, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева – СУ „Св. Климент Охридски”, област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Романски езици; Морфология и стилистика – испански език). 

2. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – СУ „Св. Климент Охридски”, 
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода); 

3. Доц. д-р Стефка Василева Кожухарова – Университет за национално и народно 
стопанство, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Съвременен испански език - лингвокултурология).  

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски” област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Испански език) 

2. Доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Испански език); 

    Резервни членове: 
1. Доц. д-р Весела Петрова Чергова – СУ „Св. Климент Охридски” област на висше 

образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Морфология на съвременния португалски език) - външен. 

2. Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен – ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 
романистика и германистика, област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Френска литература) - 
вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 8 юли 2019 
година от 12:00 часа в  зала „Компас“ (Ректорат). 
 
12. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Ана Исабел Диас Гарсия с 
дисертационен труд на тема „Хумор и ирония: приложение на политическия и 
политизирания дискурс в преподаването на испански като чужд език ” и 
научен ръководител доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Романски езици, по решение на катедрения 
съвет, Протокол №134/16.04.2019 година, ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – СУ „Св. Климент Охридски”  

област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Теория и практика на превода); 

2. Проф. д-р Петър Иванов Моллов – Софийски университет «Св. Климент 
Охридски», област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Испанска литература – 11-17 век); 



3. Доц. д-р Стефка Василева Кожухарова – Университет за национално и народно 
стопанство, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Съвременен испански език - лингвокултурология ) 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д. ф. н. Иван Вълчев Кънчев – Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски” област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Испански език) 

2. Доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски”  , област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Испански език); 

    Резервни членове: 
1. Проф. д-р Анджелка Пейович – Белградски университет, област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология 
(Романски езици (Морфология – испански език)  - външен. 

2. Доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен – ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 
романистика и германистика, област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Френска литература) - 
вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 8 юли 2019 
година от 13:00 часа в  зала „Компас“ (Ректорат). 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2018/2019 г. със следните преподаватели: 
Катедра по български език: 
1. доц. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова – 60 часа упражнения по 
Граматически формализми в МП Актуана българистика. 
2. проф. д-р Светла Пенева Коева – 60 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ. 
Катедра по руска филология: 
1. Катя Георгиева Ганева – 60 часа упражнения по Практически курс по руски език и 
Преддипломна педагогическа практика. 
Катедра по английска филология: 
1. доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 200часа упражнения по Практически 
английски език. 
Катедра по романистика и германистика:  
1. Тодор Здравков Георгиев – 250 часа упражнения по Практически немски език. 
2. д-р Соня Хмяак Мекенян – 250 часа упражнения по Практически френски език. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2019/2020 г. със следните преподаватели: 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. доц. д-р Владимир Атанасов Янев – 220 часа упражнения по Избираеми 

дисциплини (ИД4, ИД5) и лекционни курсове в МП Актуална българистика. 
2. доц. д-р Атанас Вангелов Бучков  - 280 часа упражанения по Литературознание, 

лекционни курсове в МП Актуална българистика. 
3. проф. д-р Ангел Маринов Петров – 100 часа упражнения в МП Съвременни 

тенденции в обучението по български език и литература в средното училище. 



4. доц. д-р Пенка Христова Гарушева-Карамалакова – 70 часа упражнения в МП 
Съвременни тенденции в обучението по български език и литература в средното 
училище. 

5. доц. д-р Соня Райчева Спилкова – 350 часа упражнения по Стажантска 
практика, Текуща педагогическа практика, лекционен курс в  МП Образованието по 
български език и литература в средното училище и МП Съвременни тенденции в 
обучението по български език и литература в средното училище. 

6. Мариана Трифонова Мирчева-Каракашева – 180 часа упражнения по Текуща 
педагогическа практика и Стажантска практика. 

7. Наталия Иванова Мацева – 30 часа упражнения по Хоспитиране и Текуща 
педагогическа практика по БЕЛ. 

8. Теодора Петрова Кашилска – 80 часа упражнения по Българска литература след 
Първата световна война. 

9. д-р Станка Иванова Петрова-Христова – 150 часа упражнения по 
Старобългарска литература. 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
1. Наташа Методиева Ценева – 100 часа упражнения по  Държавно и публично 

управление. 
2. д-р Стоян Георгиев Меретев – 200 часа упражнения по Антична литература. 
3. доц. д-р Людмила Бойкова Дикова – 200 часа упражнения по ИД Управление на 

проекти. 
Катедра по руска филология: 
1. доц. д-р Елена Атанасова Томова – 200 часа упражнения по Руски фолклор и 

Стара руска литература.  
2. Диана Николаева Шкодрова – 240 часа упражнения по Практически курс по 

руски език. 
3. Таня Василева Атанасова – 360 часа упражнения по Руска литература на 19 

век, ИД (руски език), Практически руски език. 
4. Катя Георгиева Ганева – 200 часа упражнение по Методика на обучението по 

руски език, Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и Практически курс по 
руски език. 

5. Маргарита Константинова Куцарова – 320 часа упражнения по Практически 
курс по руски език. 

6. Илонка Кирилова Георгиева – 400 часа упражнения по Руска литература на 20 
век и Практически курс по руски език. 

7. Стефан Пламенов Иванчев – 450 часа упражнения по Съвременен китайски език 
(морфология, синтаксис и стилистика). 

8. Ивелина Димитрова Димитрова – 400 часа упражнения по Практически 
китайски език. 

9. ДесиславаДимитрова Бончева - 100 часа упражнения по Хоспитиране и Текуща 
и преддипломна педагогическа практика. 

Катедра по английска филология: 
1. доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 600 часа упражнения по Лексикология на 

САЕ  и Фонетика на САЕ. 
2. доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 1300 часа упражнения по 

Странознание на Великобритания, Странознание на англоeезичните страни, 



Английска литература - Просвещение; Американска литература и Практически 
английски език. 

3. доц. д-р Дейвид Брус Дженкинс – 400 часа упражнения по Стилистика на АЕ, 
ФД Детска литература и филми, Литературна и културна теория /ИД4/. 

4. Вивиан Саркис Арабян – 1400 часа упражнения по Практически английски 
език. 

5. Венцислав  Василев Василев – 1500 часа упражнения по Практически 
английски език, ИД Специализиран английски език и ФД. 

6. Мариана Георгиева Младенова – 1200 часа упражнения по Синтаксис на САЕ, 
Практически английски език. 

7. Мария Генова Ганчева – 1500 часа упражнения по Практически английски език. 
8. Сашко Ангелов Павлов –  1300 часа упражнения по Теория на превода и Основи 

на превода. 
9. Елисавета Кумчева Тодорова - 1100 часа упражнения по Практически 

английски език. 
10. докторант Елизабет Огнянова Кумчева – 900 часа упражнения по 

Лексикология на САЕ, ФД-1 Практикум по лексикология, Практически английски 
език. 

11. докторант Божидара Николаева Бонева- Каменова – 850 часа упражнения по 
Странознание на Великобритания, Американска литература и Практически 
английски език. 

12. докторант Даниел Николаев Каменов – 850 часа упражнения по Практически 
английски език, ИД Аналитично четене, ФД Аналитично писане и Странознание на 
САЩ. 

13. докторант Емилия Валериева Койчева – 200 часа упражнения по Практически 
английски език. 

14. Росица Костадинова Пашова – 1000 часа упражнения по Лексикология на САЕ, 
Практически английски език и ФД 1 Основи на превода. 

15. Поля Тодорова Мандулова – 600 часа упражнения по Практически английски 
език.  

16. Мила  Димитрова Кромичева – 900 часа упражнения по Практически английски 
език.  

17. Илиан Пенков Друмев – 600 часа упражнения по Практически английски език. 
18. Евстратиос Георгиос Кириакакис – 700 часа упражнения  по Практически 

английски език. 
19. Георги  Костадинов Джумайов – 500 часа упражнения по Практически 

английски език. 
20. Сотир Николов Рангелов – 300 часа упражнения по ИД Преводачески софтуер. 
21. Ирина Георгиева Митърчева – 300 часа упражнения по Практически английски 

език. 
22. Ивайло   Йорданов Дагнев – 300 часа упражнения по Практически английски 

език. 
23. Таня Илиева Стоянова – 900 часа упражнения по Текуща и преддипломна 

педагогическа практика, Хоспетиране по английски език. 
24. Снежана Кочева Александрова – 100 часа упражнения по Увод в 

администрирането. 



Катедра по романистика и германистика: 
 
1. проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – 100 часа упражнения по 

Стилистика на съвременния испански език. 
2. проф. д-р Людмила Борисова Илиева-Сивкова – 100 часа упражнения по 

Теория на превода – испански език. 
3. проф. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска   

литература  I част. 
4. доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 900 часа упражнения по Методика на  

обучението по френски език, Методика на обучението по немски език, Методика 
на обучението по испански език, Лексикология на френски език, Теория на превода 
и Практически френски език, Участие в научно жури и  участие в комисия за 
конкурси за докторанти по френски език. 

5. доц. д-р Нели Николова Раданова – 100 часа упражнения по Морфология на 
Съвременния италиански език.  

6. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 700 часа по Немски език, Методика на 
обучението по немски език и хоспитиране, Текуща и преддипломна педагогическа 
практика. 

7. доц. д-р Стефка Василева Кожухарова  – 300 часа упражнения по ИД 4 “Писане 
и редактиране на текст  испански  език”, Практически испански език. 

8. гл. ас. Петя Койчева Петкова-Сталева – 600 часа упражнения по Лексикология 
на италианския език и История на италианската литература – І и ІІ част. 

9. д-р Соня Хмаяк Мекенян – 600 часа упражнения по Практически френски език. 
10. д-р Джесика Сиаботару Де Манев – 700 часа упражнения по Практически 

Испански език. 
11. Ана Исабел Диас Гарсия  –500 часа упражнения по Практически испански език. 
12. Стефан Георгиев Кралев – 400 часа  упражнения по Практически френски език. 
13. Кунка Василева Широкова – 800 часа упражнения по Практически френски 

език. 
14. Анета Илиева Тошева – 300 часа упражнения по Практически  френски език, с 

тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 
15. Зоя Георгиева Иванова – 600 часа упражнения по Практически италиански 

език. 
16. Мария Димитрова Чернева – 400 часа упражнения по Практически френски 

език. 
17. Мария Атанасова Нанева – 600 часа упражнения по Практически испански език. 
18. Галина Атанасова Станкова – 60 часа упражнения по Практически испански 

език. 
19. Пресентасион Ортега Ортега – 300 часа упражнения по Практически  испански 

език, с тарифна ставка 5.00 лв на час упражнение. 
20. Тодор Здравков Георгиев - 300 часа упражнения по Практически немски език. 
21. Лидия Борисова Силва – 200 часа упражнения по Португалски език. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2019/2020 г. със следните преподаватели: 
Катедра „История и археология“: 



1. Проф. дин Людмил Йорданов Спасов – 210 часа упражнения по История на 
България (1978-1944 г.), с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

2. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – 55 часа упражнения по История на 
България (Средновековие), с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

3. Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – 35 часа упражнения по Тракология, с 
тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 

4. Доц. д-р Иван Христов Джамбов – 60 часа упражнения. по Музейно дело, с 
тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

5. Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 70 часа упражнения. по Историография, 
с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

6. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 200 часа упражнения по История на 
балканските народи  (ХV-ХХ в.) и Геополитика на Балканите, с тарифна ставка от 
6,00 лв. на час упражнение. 

7. Доц. д-р Ангел Янков Янков – 50 ч.упр. по ИД-2 (Българска етнология), с 
тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

8. Доц. д-р Илка Любенова Петкова – 130 часа упражнения по Средновековна 
обща история – I и II част, История на Византия, с тарифна ставка 6,00 лв. на час 
упражнение. 

9. Гл.ас. д-р Дамян Борисов Борисов – 90 часа упражнения по История на 
България (ХV-ХVІІ в.) и ИД-5, с тарифна ставка от 5,00 лв. на час упражнение. 

10. Х.ас. Тодор Йорданов Тодоров – 130 часа упражнения по История на България 
(Възраждане), История на България (1878-1944 г.) – І част, История на България 
(1919-1944 г.) – ІІ част , с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

11. Х.ас. Десислава Данчева Босилкова – 45 часа упражнения по Нова обща 
история, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

12. Х.ас. Самиул Стойков Шивачев – 30 часа упражнения по История на 
балканските народи  (ХV-ХХ в.), с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 

13. Х.ас. Ноеми Гарабед Доникян – 270 часа упражнения. по Методика на 
обучението по история (р.о.), Хоспитиране, Текуща педагогическа практика и 
Преддипломна педагогическа практика по история, с тарифна ставка от 4,00 лв. 
на час упражнение. 

14. Х.ас. Силвия Иванова Джамбова - 150 часа упражнения по Хоспитиране, Текуща 
педагогическа практика и Преддипломна педагогическа практика по история, с 
тарифна ставка от 4,00 лв. на час упражнение.  

 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2019/2020 г. със следните преподаватели за обучението в магистърските 
програми – Английски език и методика (спациалисти), Английски език и 
методика (неспациалисти), Английски език и методика за РЧЕО, Лингвистика 
и превод, Превод и бизнес комуникация, Английски език и управление в бизнеса, 
Language and Linguistics към катедрата по английска филология: 
1. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – курс по „Общо езикознание”; 
2. Проф. д-р Дафинка Иванова Генова – курс по „Анализ на дискурса”; 
3. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – курсове по „Техники и жанрови 

специфики на превода”, „Превод на юридическа литература”, „Стратегии на 
нучното изследване”, „Превод на евродокументация”, „ Консекутивен превод”, 

http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%281878-1944%29.pdf/2a19ab08-3d93-46a4-a43b-5b34c99c60b7
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%281878-1944%29.pdf/2a19ab08-3d93-46a4-a43b-5b34c99c60b7
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%A5V-%D0%A5%D0%A5.pdf/4f34e5c8-e073-42c7-b275-76b616a20d07
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%A5V-%D0%A5%D0%A5.pdf/4f34e5c8-e073-42c7-b275-76b616a20d07
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%93%D0%B5%D0%BE-polit.pdf/cf8a6ec6-e9fb-4551-9df3-7f057a594961
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%281878-1944%29.pdf/2a19ab08-3d93-46a4-a43b-5b34c99c60b7
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%281878-1944%29.pdf/2a19ab08-3d93-46a4-a43b-5b34c99c60b7
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%281878-1944%29.pdf/2a19ab08-3d93-46a4-a43b-5b34c99c60b7
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf/c749051b-68cd-4f4b-867f-fa250d98e1e0
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.pdf/c749051b-68cd-4f4b-867f-fa250d98e1e0
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%A5V-%D0%A5%D0%A5.pdf/4f34e5c8-e073-42c7-b275-76b616a20d07
http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/429582/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%A5V-%D0%A5%D0%A5.pdf/4f34e5c8-e073-42c7-b275-76b616a20d07


„Странознание на Великобритания”, „Американска литература”, и практически 
английски език; 

4. Доц. Михаил Страшимиров Грънчаров – курс по „Генеративен синтаксис”;  
5. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – курс по „Контрастивна лингвистика”; 
6. Доц. д-р Свилен Богданов Станчев – курс по „Функционална граматика”; 
7. Ас. Сашко Ангелов Павлов – курсове по „Превод на техническа литература“; 

„Теория на превода“, „Анализ на грешките при превода“и практически английски 
език; 

8. Асистент Росица Костадинова Пашова – практически английски език 
9. Асистент Сотир Николов Рангелов – курс по „Информационнни технологии в 

превода” и стажанстска практика; 
10. докторант Ирина Георгиева Митърчева – курс по „Превод на медицинска 

литература 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните нехабилитирани преподаватели на 
основен трудов договор и хонорар, които да водят лекции на студентите от 
специалности “Български език и история“ (редовно и задочно обучение), през 
учебната 2019/2020 г., съгласно Правилника на Университета:  

1. Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова;  
2. Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов; 
3. Гл. ас. д-р Божидар Ангелов Драганов; 
4. Гл. ас. д-р Станислав Николов Боянов; 
5. Д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева. 

 
17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява промяна в наименованията на следните 
задължителни дисциплини в учебния план на специалност Български език и 
английски език, които да влязат в сила от учебната 2019/202 година: 

 „История на английската литература – Iчаст“ (II курс, III семестър) се 
преименува на „Английска литература: Викторианство – Пост-
модернизъм“; титуляр: доц. д-р Яна Роулнад; 

 „История на английската литература – II част“ (II курс, IV семестър) се 
преименува на „Английска литература: Средновековие и Ренесанс“; 
титуляр: гл. ас. д-р Атанас Манчоров; 

 „История на английската литература – III част“ (III курс, V семестър) се 
преименува на „Английска литература: Просвещение и Модернизъм“; 
титуляр: гл. ас. д-р Витана Костадинова; 

 „История на английската литература – IV част“ (IV курс, VIII семестър) се 
преименува на „Английска литература: Критически студии върху 
британската литература“; титуляри: доц. д-р Яна Роулнад, гл. ас. д-р 
Витана Костадинова, гл. ас. д-р Атанас Манчоров; 

 „Историческа лингвистика (История на английския език) (III курс, V 
семестър) се преименува на „История на английския език“; титуляр: доц. д-р 
Снежа Цонева-Матюсън. 

 



18. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с маркетинг: 

 В дисциплината „Пласмент и пласментна политика“ (IV курс, VIII 
семестър) с хорариум 30 часа лекции; 15 часа упражнения да отпаднат 15 часа 
упражнения. 

 
19. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специалност Приложна лингвистика с втори език испански език: 

 В дисциплината „Фонетика на съвременния испанския език“ да се премести 
от II курс, III семестър в I курс, II семестър. 

 
20. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специалност Български език и испански език: 

 Факултативна дисциплина I „Туризъм“ (II курс, III семестър) да се замени с 
„Правопис на съвременния испански език“. 

 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и становището, утвърждава отличната оценка 
за третата година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на 
защита, считано от 09.05.2019 г., Бистра Димитрова Поповска, докторант на 
самостоятелна подготовка към Катедра по английска филология по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Германски езици (Съвременен английски език 
– Фонетика на английския език) с тема на дисертационния труд „Ударението в 
сложни съществителни и фразовото ударение в английски и български език” и 
научен ръководител доц. д-р Снежина Димитрова.  
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 108.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Димитър Паунов Георгиев, редовен докторант към Катедрата 
по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Български 
език (Синтаксис), с тема на дисертационния труд „Копулативен тип 
предикативни отношения в българското сложно изречение“ и научен 
ръководител доц. д-р Петя Николова Бъркалова. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 180.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Ирина Георгиева Митърчева, задочен докторант към Катедрата 
по общо езикознание и история на българския език по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Общо и сравнително езикознание 
(Социолингвистика), с тема на дисертационния труд „Билингвизъм и диглосия в 
Северна Ирландия, Уелс, Шотландия и Ейре“ и научен ръководител проф. д.ф.н. 
Иван Петров Чобанов. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 144.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Милена Ангелова Кацарска, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедрата по английска филология по област на висше 



образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Англоезична литература (Американска 
литература), с тема на дисертационния труд „Парапозиции – предоговаряенто 
на преводна американска литература в България 1948 – 1998“. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 120.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Райна Василева Танчева, докторант на самостоятелна 
подготовка към Катедрата по романистика и германистика по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Романски езици, с тема на дисертационния 
труд „Номиналната суфиксация в испанския и българския език (анализ и 
съпоставка)“. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 120.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Ана Исабел Диас Гарсия, редовен докторант към Катедрата по 
романистика и германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Романски езици, с тема на дисертационния труд „Хумор и ирония: приложения 
на политическия и политизирания дискурс в преподаването на испански език 
като чужд“. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде призната дипломата на: 
1. Абдалбасет Куйдер Мохамед Фатема, ВУ – Университета на Дамаск (Сирия), 

Английска литература, ОКС бакалавър. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова за гост-
преподавател на ½ щат в Катедрата по български език за академичната 
2019/2020 година. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гост-преподавател с 
код НКП: 2311 в Катедрата по романистика и германистика, за академичната 
2019/2020 година. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дати и комисия за провеждане на 
защити на дипломни работи в МП „Актуална русистика“. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н Иван Русков за ръководител на колектива, 
който ще подготви проекта за посветената на Филологическия факултет част 
от специалното издание на ПУ „П.Хилендарски“ по повод на предстоящия му 60-
годишен юбилей. 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 



 
 
 
 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 21.06.2019 година  

(Протокол  №  210) 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита на доц. д-р Константин Иванов Куцаров 
процедура за присъждане на научната стпен доктор на науките по област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1.  
Филология; научна специалност Български език (Съвременен български език); 
тема на дисертационния труд „Българските лексемни класове и учението за 
частите на речта“. 

 

 

 

 

 

                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
Вярно с оригинала: 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 15.07.2019 година  

(Протокол  №  211) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложените от катедрата по българска литература и 
теория на литературата дати и комисия за провеждането на държавни изпити 
(защити на дипломни работи) в МП „Образованието по български език и 
литература в средното училище, МП „Учител по български език и литература 
в средното училище (неспециалисти)“ и МП „Методика на обучението по 
български език и литература в средното училище (неспециалисти)“ през 
календарната 2019 година. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените теми за избираеми и факултативни 
методически дисциплини, предвидени в учебните планове, актуализирани 
спрямо Наредбата за държавните изисквания за придобиване на 
професионална квалификация учител (ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.). 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява от учебната 2019-2020 година да бъде обявен прием 
със засилено изучаване на турски език в МП „Езиково осигуряване и културни 
дейности в туризма“. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2018/2019 г. със следните преподаватели: 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
1. д-р Димитър Атанасов Мирчев – 50 часа упражнения по Класически език, с 

тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
1. Вивиян Саркис Арабян – 150 часа упражнения по Практически английски език. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2019/2020 г. със следните преподаватели: 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 
1. проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – 350 часа в упражнения по 

Странознание на Гърция, Новогръцка литература, Византийска литература и 
текстове, държавен изпит.  

2. проф. д-р Иван Петров Чобанов – 600 часа в упражнения по Увод в общото 
езикознание, Модерни теории за език, Мултилингвизъм, Лингвогеография на 
Европа и История на лингвистичните учения.  

3. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска – 350 часа в упражнения по Съвременен 
новогръцки език (фонетика, морфология, синтаксис, лексикология), държавен 
изпит.  

4. доц. д.ф.н. Агим Рустем Фона – 60 часа в упражнения по Втори балкански език.  
5. доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед – 100 часа в упражнения по 

Османотурски език.   



6. доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 700 часа в упражнения по Практически 
турски език, Странознание на Турция, Балканска турска диалектология, ИД3, ФД 
3, ФД 4, История на Турция, държавен изпит.           

7. д-р Димитър Атанасов Мирчев – 180 часа в упражнения по Класически език.  
8. Васил Богомилов Василев – 90 часа в упражнения по Странознание на Румъния.  
9. Кирякос Панайотис Кирицопулос – 50 часа упражнения по Практически 

новогръцки език. 
10. докт. Сема Джевджет Куцарова – 250 часа в упражнения по Практически 

турски език.  
11. Станимир Василев Петров – 150 часа упражнения по Практически новогръцки 

език.  
Катедра по български език: 
1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 30 часа упражнения за 

председателство в Национална студентска конференция. 
2. Проф. д-р Светла Пенев Коева – 120 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ. 
3. Проф. д-р Красимира Славчева Алексова – 100 часа упражнения по 

Социолингвистика в магистрарура Актуална българистика и 80 часа упражнения 
за ръководство на дипломанти. 

4. Проф. д.ф.н. Владимир Георгиев Пенчев – 130 часа упражнения по История на 
българистиката и славистиката в МП Актуална българистика.  

5. Доц. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова - 200 часа упражнения по 
Синтаксис на СБЕ. 

6. Д-р Милена Петрова Добрева – 120 часа упражнения по Дигитални 
библиотеки. 

7. Д-р Хван  Джонг  Джеймс Канг – 700 часа  упражнения по Практически корейски 
език, Корейска литература (ІХХ век), Съвременна корейска л-ра, Стилистика на 
корейския език и Факултативни дисциплини. 

8. Д-р Николина Красимирова Кирилова – 100 часа упражнения Методика на 
корейския език, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа 
практика. 

9. Д-р Десислава Любомирова Борисова – 250 часа упражнения по Съвременен 
български език. 

10. Ас. Ким Унг Ки - 500 часа  упражнения по Практически корейски език, 
Факултативни дисциплини. 

11. Мария Димитрова Миличина – 600 часа упражнения по Езикова култура. 
12. Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки. 
13. Иван Йорданов Петров – 200 часа упражнения по ИТ практикум. 
14. Десислава Минчева Димитрова – 250 часа упражнения по Морфология на СБЕ. 
15. Димитър Паунов Георгиев – 150 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ. 
Катедра „Славистика“: 
1. проф. д.ф.н. Светлозар Атанасов Игов – 100 часа упражнения по 

Интерпретативни подходи към литературната творба и комисия за държавен 
изпит. 

2. Дорота Фатер – 70 часа упражнения по Практически полски език. 
3. Светла Димитрова Джерманович – 100 часа упражнения по Сравнителна 

граматика и Практически сръбски език. 



4. Славена Сашкова Шумарова-Младенова – 70 часа упражнения по ИД 
„Библиотечно и музейно дело“ в МП Културноисторическа славистика. 

5. Ленка Немцова-Михайлова – 100 часа упражнения по Практически чешки език 
в МП Културноисторическа славистика. 

6. д-р Петя Сашева Клинкова – 100 часа упражнения по Практически чешки език в 
МП Културноисторическа славтистика. 

Катедра по руска филология: 
1. Катя Георгиева Ганева – 200 часа упражнения по Практически руски език. 
Катедра по английска филология: 
1. Мария Янкова Желязкова – 700 часа упражнения по Практически английски 

език. 
2. Мария Александрова Стоенчева – 600 часа упражнения по Практически 

английски език. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2018/2019 г. със следните преподаватели: 
Катедра „История и археология“: 
1. доц. д-р Бойко Димитров Белегов – 190 часа упражнения по История на Русия и 

Избираема дисциплина 5. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС избира (19 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Димитрина 
Георгиева Костадинова-Хамзе  за „главен асистент“ в ПУ „Паисий 
Хилендарски“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – полски език)  
към Катедра по славистика на Филологическия факултет. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС избира (19 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Боряна Тенчева 
Тенчева за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Съвременен немски език)  към Катедра по романистика и 
германистика на Филологическия факултет. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната за срок от 1 година поради 
здравословни причини докторантурата на Галина Атанасова Станкова, 
редовен докторант към Катедрата по романистика и германистика по 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Романски езици с тема на дисертационния : „Глаголната категория 
таксис в испанския и българския език (съпоставително изследване) научен 
ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев, считано от 01.08.2019 г. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде променена темата на дисертационния труд на 
Зоя Георгиева Иванова, редовен докторант към Катедрата по общо руска 
филология по 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Руска литература с научен ръководител доц. д-
р Румяна Кръстева Евтимова от „Памет и себепознание в еготекстовете на 
руски писатели в емиграция през първата половина на ХХ век“ в „Памет и 



себепознание в еготекстовете на руски писатели емигранти във Франция 
(първата половина на ХХ век)“. 
 
11. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор на науките" от доц. д-р Константин 
Иванов Куцаров с дисертационен труд на тема: „Българските лексемни класове 
и учението за частите на речта“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. Филология (Съвременен 
български език), по решение на катедрения съвет, протокол № 87/08.07.2019, 
ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Чл. кор. проф  д.ф.н. Стоян Панайотов Буров - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

катедра „Съвременен български език”, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език); 

2. Проф. д-р Кина Атанасова  Вачкова – пенсионер, гр. Шумен, ШУ „Епископ 
Константин Преславски”, катедра Български език,  област на висше образование  
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език); 

3. Проф. д-р Петя Начева Осенова – СУ „Св. Климент Охридски”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Български език); 

4. Проф. д-р Неля  Стефанова Иванова – Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- 
гр. Бургас, Катедра „Славянски езици” към Департамент по езиково обучение, 
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

2. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

3. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова –  Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология ( Български език). 

Резервни членове: 
1. Доц. д-р Маринела Параскова Младенова-Вълчанова – Югозападен 

университет „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски 
езици) - външен; 

2. Доц. д-р Борян Георгиев Янев–  Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология ( Общо и сравнително езикознание) 
– вътрешен. 



ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 12.11.2019 г., 
14.00 часа, Заседателна зала (Ректорат). 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 180.00 лева за отпечатване на 
автореферат на доц. д-р Константин Иванов Куцаров за присъждане на 
научната степен „доктор на науките“  в област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Български език (Съвременен български език); с тема на 
дисертационния труд: „Българските лексемни класове и учението за частите 
на речта“. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема доклад-самооценка за програмна акредитация на 
професионално направление от нерегулираните професии за ОКС „бакалавър“ и 
„магистър“, редовно и задочно обучение от професионално направление „1.3. 
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО...“. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората по китайски език и да бъде 
продължен трудовият договор с китайския лектор Инг Ванг до края на 
академичната 2019/2020 година. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде избрана ас. Милена Ангелова Кацарска за 
представител на докторантите и постдокторантите от Филологическия 
факултет в Университетския център за работа с млади учени, докторанти и 
постдокторанти. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по атестиране към Филологическия 
факултет в състав: 
Председател: доц. д-р Живко Иванов 
Членове:  доц. д-р Фани Бойкова  
                     доц. д-р Станка Козарова  
                     доц. д.ф.н. Ваня Зидарова  
                     гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева  
                     гл. ас. д-р Наталия Христова  
                     гл. ас. д-р Атанас Манчоров  
                     доц. д-р Малинка Дичева-Николова  
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде призната дипломата на: 
1. Делфин Силви Илари-Димитрова, Университет Люмиер – Лион 2 (Франция), 

Чужди езици, литература и цивилизация: английски език, ОКС бакалавър 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема рецензиите, направени за Научните трудове, да се 
отчитат в индивидуалния учебен план като 3 часа. 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
Вярно с оригинала: 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 07.10.2019 година  

(Протокол  №  212) 
 

 

 

РЕШЕНИЕ: На основание на чл. 29, ал. 1, 2 и 3 от ЗРАС и чл. 81, ал. 1 и 2 от 
ПРАСПУ и във връзка с приключване на процедура за заемане на академична 
длъжност „професор“ в катедра „Славистика“ ФС приема съставът на 
факултетния съвет да бъде еднократно разширен със следните лица: 

 Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова 
 Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова 
 Проф. д.ф.н Диана Петрова Иванова 
 Проф. д.н.к. Мария Антонова Шнитер 
 Проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова 
 Проф. д.п.н. Румен Иванов Стаматов 

 
Заседанието на Факултетния съвет  ще се състои на 14.10.2019 година от 14:00 
ч. в Заседателната зала на Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“. 
 

 

 

 

                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
Вярно с оригинала: 
 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 14.10.2019 година  

(Протокол  №  213) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (26 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д.ф.н. Жоржета 
Петрова Чолакова за „професор“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски 
литератури) към Катедра „Славистика“ на Филологически факултет. 
 

2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (26 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Майя 
Димитрова Кузова за „доцент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – 
синтаксис и стилистика) към Катедра по руска филология на Филологически 
факултет. 
 

3. РЕШЕНИЕ: ФС избира (26 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Антоанета 
Стефанова Джельова за „доцент“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език – Старобългарски език) към Катедра по общо езикознание и история на 
българския език на Филологически факултет. 
 

4. РЕШЕНИЕ: ФС избира (26 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Витана 
Василева Костадинова за „доцент“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Английска 
литература: Романтизъм и Превод на култура) към Катедра по английска 
филология на Филологически факултет. 
 

5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология (Общо и сравнително езикознание)  
със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 

6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по английска филология по Област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология (Американска литература и култура)  със срок 2 (два) месеца от 
обнародването му в Държавен вестник. 
 

7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по руска филология по Област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология (Руски език)  със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 



 

8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в наименованието на темата от 
„Парадигми на идентичността в творчеството на Тони Морисън и Алис 
Уолкър. Лицата на дискриминацията“ на „Парадигми на идентичността в 
романите на Тони Морисън и Алис Уолкър. Лицата на дискриминацията” на 
дисертационния труд на Божидара Николаева Бонева-Каменова, редовен 
докторант към Катедрата по английска филология по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Англоезична литература и научен 
ръководител доц. д-р Йордан Йорданов Костурков. 
 

9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и становището, утвърждава отличната оценка за 
втората година от подготовката на Мария Динкова Ханзърова, редовен 
докторант към Катедра по руска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; научна 
специалност Руска литература с тема на дисертационния труд „Отсъстващия 
персонаж в руската драматургия на XIX век”  и научен ръководител доц. д-р 
Николай Маихайлов Нейчев. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 
 

10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната поради майчинство 
докторантурата на Олга Васкова Моллова Чапърова, редовен докторант към 
Катедрата по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска програма 
Български език с тема на дисертационния труд „„Функционално-семантичното 
поле на локативността в съвременния български и руски език” и научен 
ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова, считано от 01.10.2019 г. до 
01.03.2020 г. 
 

11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2019/2020 г. със следните преподаватели: 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
1. Димитър Стайков Шопов – 60 часа упражнения по Антична и 

западноевропейска литература и Западноевропейска литература. 
2. Таня Спасова Бедаваджиева – 60 часа упраженния по Антична и 

западноевропейска литература. 
3. Илия Иванов Точев – 30 часа упражнения по Българска литература от 

Освобождението до края на първата световна война и Българска литература 
след Първата световна война. 

4. ас. Даниела Петкова Стамболиева – 80 часа упражнения по Обща икономическа 
теория. 

Катедра „Славистика“: 
1. Светла Димитрова Джерманович – 100 часа упражнения по Практически 

сръбски език. 
2. Ленка Немцова Михайлова – 150 часа упражнения по Практически чешки език. 
3. д-р Петя Сашева Клинкова – 200 часа упражнения по Практически чешки език. 



Катедра по руска филология: 
1. доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова – 60 часа упражнения за научно 

ръководство на докторант. 
2. Таня Василева Атанасова – 250 часа упражнения по Практически руски език. 
3. Катя Георгиева Ганева – 300 часа упражнения по Хоспитиране, Преддипломна 

педагогическа практика и Практически руски език. 
4. Диана Николаева Шкодрова – 200 часа упражнения по Практически руски език. 
5. Илонка Кирилова Георгиева – 200 часа упражнения по Практически руски език. 
Катедра по английска филология: 
1. д-р Димитър Ангелов Панчев – 300 часа упражнения по Практически английски 

език и ИД „Социализация, образование, ресоциализация и критически 
перспективи“. 

2. Петър Христов Стойков – 900 часа упражнения по Практически английски език. 
3. Мария Янкова Желязкова – 500 часа упражнения по Практически английски 

език. 
4. Мария Александрова Стоенчева – 500 часа упражнения по Практически 

английски език. 
5. Цветелина Димитрова Цветкова – 500 часа упражнения по Практически 

английски език. 
Катедра по романистика и германистика: 
1. Юлия Томова Иванова – 60 часа упражнения по Практически френски език. 
 

12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде свикано Общо събрание на Филологическия 
факултет на 18.11.2019 г. и определя следната му структура: включва 135 души, 
от  които: 

 105 души академичен състав (от тях 38 души хабилитирани 
преподаватели и 67 души – главни асистенти, асистенти и 
преподаватели); 

 9 души административен и помощен персонал; 
 15 студенти; 
 6 докторанти. 

 ФС одобрява предложения дневен ред. 
 

13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Лингвистика с информационни технологии I курс, I семестър за учебните 
2019/2020 г. и 2020/2021 г.: 

 Наименованието на Факултативна дисциплина 1 (30 часа лекции) с 
преподавател доц. д-р Светла Кирилова Черпокова да се промени от 
„Европейски политики“ в „Европейска култура“. 

 

14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна във всички учебни планове във 
Филологически факултет в направления 2.1 Филология и 1.3 Педагогика на 
обучението по..., действащи за периода 2018 – 2022 година: 

 Дисциплината Спорт III семестър, II курс – към извънаудиторния хорариум 
се прибавят 30 часа самостоятелна работа, дисциплината завършва с текуща 
оценка и се присъждат 2 кредита 



 

15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Българска филология з.о. поради заболяване на гл. ас. д-р Соня 
Александрова: 

 Факултативна дисциплина 1 да се премести от I семестър I курс във II 
семестър, I курс 

 Факултативна дисциплина 5 да се премести от V семестър III курс във VI 
семестър, III курс 

 

16. РЕШЕНИЕ: ФС одобряа предложените дата и комисия да провеждане на 
държавен изпит (защити на дипломни работи) на МП Културноисторическа 
славистика. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 
да не се прекратява трудовият договор на проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска  за 
срок от една година, считано от 17.12.2019 г. 
 

18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде редуциран с 30% годишният норматив на гл. 
ас. д-р Вяра Александрова Найденова за академичната 2019/2020 година. 
 

19. РЕШЕНИЕ: ФС приема през учебната 2019/2020 година лекционни курсове 
да бъдат възложени на д-р Самуил Стойков Шивачев от Катедра „История и 
археология“. 
 

20. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка и доклад по САНК на докторска 

програма „Германски езици: английски език“ към направление 2.1. Филология във 

Филологическия факултет: 

 
 
 
 

                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
Вярно с оригинала: 
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