
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 04.12.2019 година  

(Протокол  №  214) 
 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д-р 
Ани Иванова Кемалова за зам.-декан по акредитационни процедури и контрол 
по качеството на обучението. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 29 гласували, 28 гласа „за“, 1 глас „против“) доц. д-р 
Борян Георгиев Янев за зам.-декан по научноизследователска дейност, проектна 
дейност, докторанти, факултетни сайтове. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д-р 
Димитър Тодоров Кръстев за зам.-декан по учебна дейност, учебна 
документация, магистърски програми. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д-р 
Елена Славова Гетова за зам.-декан по факултетна организационна дейност. 
Кандидатстудентски мероприятия, реклама, връзки с обществеността. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС избира (от 29 гласували, 28 гласа „за“, 1 глас „против“) ас. д-р 
Милена Ангелова Кацарска за научен секретар по международно 
сътрудничество, академична мобилност. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) 
проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева за ръководител на Катедрата 
по българска литература и теория на литературата. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) 
проф. д.ф.н. Иван Тодоров Русков за ръководител на Катедрата по история на 
литературата и сравнително литературознание. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) 
проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова за ръководител на Катедрата 
по общо езикознание и история на българския език. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) 
проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска за ръководител на Катедрата по български 
език. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) 
проф. д.ф.н. Жоржета Петрова Чолакова за ръководител на Катедрата по 
славистика. 



11. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) 
доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова за ръководител на Катедрата по руска 
филология. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) 
доц. д-р Златороса Неделчева Найденова-Белафанте за ръководител на 
Катедрата по романистика и германистика. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС избира (25 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Гергина 
Тодорова Кръстева за „доцент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература – 
Българска литература след Първата световна война) към Катедра по история 
на литературата и сравнителното литературознание на Филологически 
факултет. 
 
14. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език на Филологически факултет на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр.88 от 08.11.2019 г. по: област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2. 1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание), ФС утвърждава следния състав 
на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Живка Стефанова Колева-Златева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

Велико Търново, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание) 

2. Проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – пенсионер, София, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Славянски езици). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – катедра БЕ при ПУ, Пловдив, област на 

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

2. Проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова – катедра ОЕИБЕ при ПУ, 
Пловдив, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език)  

3. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – катедра ОЕИБЕ при ПУ, Пловдив, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, (Общо и сравнително езикознание) 

Резервни членове 
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) – външен 

2. Доц д-р Ани Иванова Кемалова – катедра ОЕИБЕ при ПУ, Пловдив, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – История на българския език) – вътрешен.    



15. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по руска филология на 
Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 
в ДВ., бр.88 от 08.11.2019 г. по: област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2. 1. Филология (Руски език), ФС 
утвърждава следния състав на научно жури: 

Външни членове за Пловдивския университет 
1. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – БАН, Институт за български език, 

град София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици); 

2. 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). 

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 – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Български 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.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Български език) – вътрешен член; 

2. доц. д-р Петя Иванова Несторова – Университет по хранителни технологии,  
град Пловдив; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Български език) – външен член. 

 
16. 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 испански език)  със срок 2 (два) месеца 
от обнародването му в Държавен вестник. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2020/2021 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  

 

3  

БЛТЛ 2  Теория и история на 

литературата 

1  

ИЛСЛ 3  Българска литература  

 

4  

ИЛСЛ 4  Антична и западноевропейска 

литература: сравнително 

литературознание 

2  

ОЕИБЕ 5  Общо и сравнително 

езикознание 

2  

Български език 6  Съвременен български език  

 

6  

Руска филология 7  Руска литература 

 

1  

Руска филология  8  Славянски езици 

 

2  

Английска 

филология 

9  Германски езици: английски 

език 

2 

 

 

 

Английска 

филология 

10  Англоезична литература 1  

Романистика и 

германистика 

11  Романски езици 4  

Романистика и 

германистика 

12  Френскоезична литература 2  

 2.     

 II 1. Педагогически науки   

  1.3. Педагогика на обучението по   

БЛТЛ 13  Методика на обучението по 

български език и литература 

 1 

                                                                                                                  ОБЩО: 31 1 

 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2019/2020 г. със следните преподаватели: 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Христина Танева Вихрогонова – 600 часа упражнения по Практически 

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

19. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ „Паисий 
Хилендарски“ в град Смолян през учебната 2019/2020 година в съответните 
специалности. 
 
 



20. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 
да не се прекратява трудовият договор на преподавател Цецилия Маркова 
Първанова-Джнекинс  за срок от четири години, считано от 01.02.2020 г. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема Корнелия Бориславова Чоролеева 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 "Образуване на 
телескопични думи в английски и български език“ и научен ръководител доц. д-
р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън. ФС утвърждава индивидуалния план за 
трите години от подготовката. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора на ПУ “Паисий Хилендарски“ 
да не се прекратява трудовият договор на преподавател Цецилия Маркова 
Първанова-Дженкинс  за срок от четири години, считано от 01.02.2020 г. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дати и комисии за провеждане на 
държавни изпити за специалностите Български език и история и Балканистика 
през учебната 2019-2020 година. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложената държавна изпитна комисия за 
Интегриран практико-приложен държавен изпит за квалификация „учител по 
история“ за учебната 2019-20120 година. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
Вярно с оригинала: 
 
 


