
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 25.02.2020 година  

(Протокол  №  217) 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Траяна Ангелова Латева, 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 западноеропейска 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. ФС утвърждава план-сметката за първата година 
от подготовката на докторанта. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Весела Атанасова Ганева, 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 западноеропейска 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.ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Васил Николов Стаменов, редовен докторант към Катедра по 
бълграски 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. ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Диана Георгиева Мъркова, редовен докторант към Катедра по 
бълграски 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. ФС утвърждава 
план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 



5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Анна Василева Шкодрова, 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. ФС утвърждава план-сметката 
за първата година от подготовката на докторанта. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Иванка Ненова Ненова, 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. ФС 
утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Росина Алексиева Какова, 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. ФС утвърждава план-сметката за първата година от 
подготовката на докторанта. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година 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 ХХХ 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 втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава много добрата оценка за първата година 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 
втората година от подготовката на докторанта. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година 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 втората година 
от подготовката на докторанта. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава много добрата оценка за първата година 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 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 втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората 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 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 третата година 
от подготовката на докторанта. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората 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 
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 третата година от подготовката на 
докторанта. 



14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава много добрата оценка за втората 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 програма Съвременен 
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 третата година от подготовката на докторанта. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората година от подготовката на Даниел 
Николаев Каменов, редовен докторант към Катедра по ангийска филология по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма 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 третата година от подготовката на 
докторанта. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората 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 програма Англоезична 
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 третата година от подготовката на докторанта. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 г., 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 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. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава много добрата оценка за третата година от подготовката и приема 
да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 г., 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 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. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 г., 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 Съвременен 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. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 г., 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 Съвременен 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 приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 г., Христиана 
Николаева Кръстева, 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 „Словоред на въпросителните думи в 
българското изречение” и научен ръководител доц. Д-р Петя Николова 
Бъркалова. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 г., Елица Димитрова 
Миланова, редовен докторант към Катедра по български език 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 митонимиитев руския и 
китайския език” и научен ръководител доц. д-р Надя Петрова Чернева. 
 



23. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 г., Божидара 
Николаева Бонева-Каменова, 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 
творчеството на Тони Морисън и Алис Уолкър. Лицата на дискриминацията” и 
научен ръководител доц. д-р Йордан Йорданов Костурков. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава много добрата оценка за третата година от подготовката и приема 
да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2020 г., 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 „Многоезичност на думите (Английско-
български съпоставки и влияния)” и научен ръководител доц. д-р Христо 
Маринов Стаменов. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС избира (33 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Енчо Тилев Тилев за 
„главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Руски език)  
към Катедра по руска филология на Филологическия факултет. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС избира (33 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Милена Ангелов 
Кацарска за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Американска литература и култура)  към Катедра по английска 
филология на Филологическия факултет. 
 
27. 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... (Методика на 
обучението по литература)  със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
 
28. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Лидия Дочкова Шамова с 
дисертационен труд на тема „Билингвизъм в Каталуня: същност и специфика ” 
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 №153/18.02.2020 година, 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  1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по френски език); 

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 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 Борян Георгиев Янев – ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Общо и сравнително езикознание); 

Резервни членове: 
1. Доц. д-р Георги Иванов Жечев  - СУ“Св. Климент Охридски” област на висше 

образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Френски език) – външен. 

2. Доц. д-р Руси Николов Николов - ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 
романистика и германистика, област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Френски език) - вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 28 април 2020 
година от 11:00 часа в  Заседателната зала (Ректорат). 
 
29. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Христина Танева Вихрогонова с 
дисертационен труд на тема „Умствената дейност на човека в речниковия 
фонд на немския и българския език“ и научен ръководител доц. д-р Борян 
Георгиев Янев 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 
№2/24.02.2020 година, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – пенсионер, гр. Пловдив, oбласт на висше 

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

2. Проф. д-р Людмила Цанкова Иванова – Великотърновски университет „Св. св. 
Кирил и Методии “, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Германски езици) 

3. Доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева – Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Германски езици) 



Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д-р Надя Петрова Чернева – Пловдивски университет „Паисии  

Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици /Руски език –
Лингвокултурология/) 

2. Доц. д-р Юлиана Иванова Чакърова – Пловдивски университет „Паисии  
Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология  (Общо и сравнително езикознание – 
Когнитивна лингвистика) 

Резервни членове: 
1. Доц. д-р Надежда Иванова Михайлова-Сталянова – Софии ски университет „Св. 

Климент Охридски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език – Лексикология) – 
външен.  

2. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително 
езикознание) – вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 8 юни 2020 година. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2019/2020 г. със следните преподаватели: 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание 
1. Таня Спасова Бедаваджиева – 120 часа упражнения по Антична и 

западноевропейска литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
2. Димитър Стайков Шопов – 120 часа упражнения по Античната и 

западноевропейка литература, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Катедра „Славистика“: 
1. Светла Димитрова Джерманович – 300 часа упражнения по Практически 

сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение и Сравнителна 
граматика на славянските езици, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
1. Доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова – 5 часа упражнения за участие в комисия 

за провеждане на изпит за докторантски минимум, с тарифна ставка 6.00 лв. на 
час упражнение. 

2. Гл. ас. д-р Анета Николова Петрова – 90 часа упражнения по Стара руска 
литература, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по английска филология 
1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 60 часа упражнения за научно 

ръководство на докторант, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
2. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 60 часа упражнения за научно 

ръководство на докторант, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
3. Проф. д-р Мила Димитрова Вълчанова – 60 часа упражнения за научно 

ръковоодство на докторант, с та            рифна 7.00 лв. ставка на час упражнение. 
4. Проф. д-р Фиона Рут Сампсън – пътни разходи. 
5. Цветанка Стефанова Еленкова-Дън – пътни разходи 



6. Доц. д-р Петя Иванова Несторова – 5 часа упражнения за участие в комисия за 
провеждане на изпит за докторантски минимум, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение. 

7. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – 5 часа упражнения за участие в комисия 
за провеждане на изпит за докторантски минимум, с тарифна ставка 6.00 лв. на 
час упражнение. 

 
31. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на Българска 
филология з.о.: 

 Факултативна дисциплина 4 (Българска антропонимия) да се изнесе в поток 
със сегашния 1 курс Българска филология з.о. през учебната 2020-2021 
година. 

 
32. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната следната дата и комисия за провеждане на 
държавен изпит в МП Английски език и методика за РЧЕО. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 180.00 лева за отпечатване на 
автореферат на Христина Танева Вихрогонова за присъждане на научната 
степен „доктор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; научна специалност Общо и 
сравнително езикознанние; с тема на дисертационния труд: „Умствената 
дейност на човека в речниковия фонд на немския и българския език“ и научен 
ръководител доц. д-р Борян Георгиев Янев. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде удължено прекъсването 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 
Съвременен 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 
01.03.2020 г. до 01.10.2021 г. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
Руска филология з.о., II курс: 

 Лекциите и семинарните занятия по дисциплината Стара руска литература 
(с хорариум 15 часа лекции, 15 часа упражнения) да се изнесат в поток със 
сегашния 1 курс Руска филология з.о. през зимния семестър на учебната 
2020-2021 година. 

 
36. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
Руска филология з.о., II курс: 

 Избираема дисциплина 3 (Християнска агиология и фолклор) с хорариум 15 
часа лекции да се изнесе в поток със сегашния 1 курс Руска филология з.о. 
през зимния семестър на учебната 2020-2021 година. 

 



                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 

 
Вярно с оригинала: 
 

 


