
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 27.01.2020 година  

(Протокол  №  216) 
 

1. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по учебна дейност и планове към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател:  
Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев 
Членове: 
Проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева 
Доц. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевска 
Доц. д-р Станка Желязкова Козарова 
Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова 
Доц. д-р Майя Димитрова Кузова  
Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте 
Гл. ас. д-р Борислав Борисов 
Гл. ас. д-р Радослава Минкова Минкова 
Ас. д-р Райна Василева Тенчевяа 
Ас. Веселина Борисова Койнакова (МП) 
Ас. Румяна Илиева Маринова (МП) 
Ас. Мария Иванова Павлова 
Преп. Вадим Атанасов Банев (БП) 
Преп. Здравко  Стойков Генов (БП) 
Траяна Ангелова Латева – докторант  
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по научна работа и проекти към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател: 
Доц. д-р Борян Георгиев Янев 
Членове: 
Проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева 
Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова 
Доц. д-р Витана Костадинова Костадинова 
Доц. д-р Яна Атанасова Роулнад  
Гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова-Колева 
Гл. ас. д-р Харун Харун Бекир 
Гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова 
Гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева 
Гл. ас. д-р Стансилава Петкова Илиева 
Ас. д-р Милена Стоянова Видралска 
Сема Джевждет Куцаров – докторант  
Илия Иванов Точев – докторант 
Марта Каменова Гърдева – студент 
София Николова Николова - студент 



3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по акредитация и качество към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател: 
Доц. д-р Ани Иванова Кемалова 
Членове: 
Доц. д-р Даринка Дончева Дончева (гл. ас. д-р Таня Янкова Янкова) 
Гл. ас. д-р Здравко Трифонов Дечев 
Гл. ас. д-р Росица Панайотова Декова 
Гл. ас. д-р Боряна Тенчева Тенчева 
Ас. д-р Красимира Танева Танева 
Ас. д-р Марияна Асенова Карталова 
Ас. д-р Димитър Паунов Георгиев 
Ас. д-р Енчо Тилев Тилев 
Ас. д-р Веселина Борисова Койнакова 
Полина Николаева Петкова – докторант  
Елка Петрова Петрова – студент 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по КСК към Филологическия факултет в 
състав: 
Председател: 
Доц. д-р Елена Славова Гетова 
Членове: 
Доц. д-р Гергина Василева Кръстева 
Доц. д-р Антоанета Стефанова Джельова 
Доц. д-р Теофана Николова Гайдарова 
Доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова 
Гл. ас. д-р Иван Атанасов Чолаков 
Гл. ас. д-р Милена Иванова Стойкова 
Гл. ас. д-р Станислава Петкова Илиева 
Ас. Марияна Матеева Куршумова 
Ас. Ралица Желязкова Манолова 
Ас. Гергана Тодорова Иванова 
Преп. Полина Николаева Петкова 
Преп. Магдалена Деянова Гогалчева 
Преп. Александър Пердомо Родригес 
Теодора Петрова Кашилска – докторант  
Пламен Иванов Хаджиев – студент  
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по международно сътрудничество към 
Филологическия факултет в състав: 
Председател:  
Ас. д-р Милена Ангелова Кацарска 
Членове: 
Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева 
Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова 
Доц. д-р Малинка Димитрова Дичева-Николова 



Доц. д-р Веселка Англоева Ненкова 
Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте 
Гл. ас. д-р Ана Иванова Маринова 
Гл. ас. д-р Харун Харун Бекир 
Гл. ас. д-р Катерина Иванова Томова 
Ас. Величка Петкова Симонова-Гроздева 
Ас. Маргарита Константинова Куцарова 
Ас. Иванка Танева Танева-Иванова 
Преп. Магдалена Деянова Гогалчева 
Божидара Николаева Бонева-Каменова – докторант  
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по етика към Филологическия факултет в 
състав: 
Председател: 
Доц. д-р Аделина Любомирова Странджева 
Членове: 
Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев 
Гл. ас. д-р Бистра Василева Дикова 
Гл. ас. д-р Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе 
Гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоров 
Гл. ас. д-р Наталия Василева Христова 
Ас. Събина Авелова Вълчанова 
Преп. Юлиана Александрова Христова 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по въпроси, свързани с млади учени и 
постдокторанти към Филологическия факултет в състав: 
Председател: 
Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова 
Зам.-председател: 
Доц. д-р Борян Георгиев Янев 
Членове: 
Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън 
Доц. д-р Димитър Тодоров Кръстев 
Гл. ас. д-р Борислав Славов Борисов 
Ас. д-р Райна Василева Танчева – постдокторант 
Даниел Николаев Каменов – докторант  
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС избира (27 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Марияна Асенова 
Карталова за „главен асистент“ 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. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС избира Васил Николов Стаменов  за редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 



Съвременен български език с тема на дисертационния труд „Значението 
свидетелственост в съвременния български език“ и научен ръководител доц. д-
р Красимира Ангелова Чакърова. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС избира Диана Георгиева Мъркова  за редовен докторант към 
Катедра по български език по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска програма 
Съвременен български език с тема на дисертационния труд „Семантика и 
прагматика на т.нар. сегашно страдателно причастие в съвременния 
български език“ и научен ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС избира Весела Атанасова Ганева  за редовен докторант към 
Катедра по история на литературата и сравнитлното 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 „Музиката и романът от края на ХХ век и началото на 
XXI век (проблеми на екфразиса и времепротичането)“ и научен ръководител 
проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС избира Траяна Ангелова Латева  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: сравнително литературознание с тема на 
дисертационния труд „Репрезентации на 1920-те в литературата и киното“  и 
научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС избира Росина Алексиева Какова  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 „Гласните във 
френския и българския език – акустично описание с отчитане на 
перцептивната интеграция на честотните им компоненти“ и научен 
ръководител доц. д-р Руси Николов Николов. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС избира Анна Василева Шкодрова 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 „Реалност 
и фикция във френския роман от първата половина на 19 в.“ и научен 
ръководител доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС избира Иванка Ненова Ненова 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 
„Индивидът и обществото във френския роман от епохата на романтизма“ и 
научен ръководител доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте. 
 
16. 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, 2020 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. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на МП 
Съвременни тенданции в обучението по български език и литература (5. – 12. 
клас) за учебната 2019/2020 година: 

 Дисциплината „От четенето към смисъла – текст и анализ в преподаването 
на западноевропейска литература“ да се премести от I във II семестър. 

 
18. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява учебните планове по НП Мотивирани учители за 
придобиване на допълнителна квалификация „Учител по английски език“ с 
координатор ас. Румяна Маринова; „Учител по немски език“ с координатор гл. 
ас. д-р Станислава Илиева и „Учител по испански език“ с координатор ас. д-р 
Райна Танчева. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява програмите за изпит на кандидат-докторанти и 
докторанти по немски език с цел уеднаквяването им с тези по останалите 
чужди езици. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Приложна лингвистика (немски език с втори чужд език): 

 Дисциплината Творческо-дидактически методи в преподаването на 
литература III курс, VI семестър да се промени от избираема в задължителна 
дисциплина без промяна в хорариума и броя на кредите. Влиза в сила за 
учебните планове 2020/2021 година. 

 



21. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебните планове на 
специалностите с немски език във Филологически факултет: 

 Избираема дисциплина 2 Немски език в икономически контекст на 
специалността Приложна лингвистика (немски език и втори чужд език) II 
курс,  IV семестър да се преименува на Методи на специализираното ЧЕО в 
областта на интеркултурната комуникация и Бизнес среда и езикова 
комуникация в учебните планове за 2018 и 2019 учебна година. 

 Към Избираема дисциплина 4Контрастивна лингвистика за специалността 
Приложна лингвистика (немски език и втори чужд език) III курс, V 
семестър да се допълни Академична комуникация в чуждоезиков контекст в 
учебните планове за 2018 и 2019 учебна година. 

 Избираема дисциплина 5 на специалността Български език и немски език IV 
курс, VII семестър да се наименува Текстови анализ в ЧЕО и Литературния 
текст като социокултурен елемент в ЧЕО в учебните планове за 2018 и 2019 
учебна година. 

 Избираема дисциплина 6 на специалността Български език и немски език IV 
курс, VIII семестър да се наименува Методико-приложен семинар и ЧЕО и 
интеркултурна комуникация в учебните планове за 2018 и 2019 учебна 
година. 

 Факултативна дисциплина 2 на специалността Български език и немски 
език I курс, II семестър да се наименува Език и култура в учебните планове за 
2018 и 2019 учебна година. 

 Факултативна дисциплина 3 на специалността Български език и немски 
език III курс, VI семестър да се наименува Бизнес среда и езикова комуникация в 
учебните планове за 2018 и 2019 учебна година. 

 Факултативна дисциплина 4 на специалността Български език и немски 
език IV курс, VIII семестър да се наименува Културология и ЧЕО в учебните 
планове за 2018 и 2019 учебна година. 

 Факултативна дисциплина 3 на специалността Приложна лингвистика 
(английски език и немски език) II курс, III семестър да се наименува 
Практическа граматика (немски език) в учебните планове за 2018 и 2019 
учебна година. 

 Факултативна дисциплина 4 за специалността Приложна лингвистика 
(английски език и немски език) III курс, VI семестър да се наименува 
Особености на граматиката на СНЕ в учебните планове за 2018 и 2019 учебна 
година. 

 Факултативна дисциплина 4 на специалността Лингвистика и бизнес 
администрация (английски език и немски език) IV курс, VIII семестър да се 
наименува Особености на граматиката на СНЕ в учебните планове за 2018 и 
2019 учебна година. 

 Избираема дисциплина 1 Практическа фонетика (втори чужд език)и Правопис 
на чуждия език за специалността Лингвистика и информационни 
технологии (английски език и немски език) II курс, III семестър да се 
замени с Практическа граматика (немски език) и Особености на граматиката 
на СНЕ. 



 Към Избираема дисциплина 3 за специалността Лингвистика и 
информационни технологии (английски език и немски език) III курс, V 
семестър Културни реалии да се добави Език и култура. 

 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2019/2020 г. със следните преподаватели: 
Катедра по романистика и германистика: 
 
1. Тодор Здравков Георгиев – 400 часа упражнения по Практически немски език, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
23 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. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените комисии за интегрирани практико-
приложни 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 за учебната 2019/2020 година. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема през учебната 2019/2020 година лекционен курс по 
АЗЕЛ да бъде възложен на д-р Стоян Георгиев Меретев, хоноруван преподавтел 
към Катедра по история н алитературата и сравнителното литературознание. 
 

26. РЕШЕНИЕ: ФС приема Стратегия за развитите на образователната 
програма на Филологическия факултет за периода 2019-2023 година. 

 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 


