
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
  

на Факултетния съвет  
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 18.05.2020 година  

(Протокол  №  218) 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени в учебния план на специалност 
Славистика, които влизат в сила от учебната 2020/2021 година: 

 IІІ курс, V семестър – дисциплината Интерпретативни подходи към 
литературната творба да се преименува в Интерпретативни подходи към 
творби от славянските литератури; 

 ІI курс, IІІ семестър - ИД 4 Поетика на късия разказ да се преименува в 
Поетика на късия разказ в славянски контекст; 

 IІ курс, IV семестър -ИД 5 Психоанализа и литература да се преименува в 
Психоанализа и литература (в славянски контекст). 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в учебния план на 
специалност Български език и руски език (редовно и задочно обучение), които са 
в сила за учебната 2020/2021 година: 

 ИД 7 Езикова норма и особени употреби в учебния план на специалност 
Български език и руски език–з.о., с хорариум 10 часа лекции да се премести 
от VIII в VII семестър, за да се изнесе в поток с IV курс РФ з.о. (ИД 5 в учебния 
план, с хорариум 15 часа лекции). В учебните разписания на двете 
специалности да бъде заложен хорариум от 15 часа лекции. 

 ИД 7 Концепти и превод в учебния план на Български език и руски език –р.о, 
с хорариум 15 часа лекции да се премести от VIII в VII семестър, за да се 
изнесе в поток с IV курс РФ з.о. (ИД 5 в учебния план, с хорариум 30 часа 
лекции). В учебните разписания на двете специалности да бъде заложен 
хорариум от 30 часа лекции. 

 
3. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните постоянна промяна във всички действащи 

учебни планове на специалност Българска филология (редовно обучение), които 

да важат за учебните планове за студенти, приети след 2017 г.: 

 Да се увеличат часовете за самоподготовка на “Избираемите дисциплини 1”, 
2, 5 и 6 с по 30 часа и, съответно, кредитите, получавани за Избираема 
дисциплина 1 да се увеличат от 3 (три) на 4 (четири), а на Избираеми 
дисциплини 2, 5 и 6 да се увеличат от 2 (два) на 3 (три) за всяка от 
дисциплините. 

 Да се увеличат часовете за самоподготовка на дисциплината "Българска 
литература (Старобългарска литература)", изучавана през 1-ви 
семестър, от 105 на 135 часа. Съответно кредитите, получавани за тази 
дисциплина, да се увеличат от 7 (седем) на 8 (осем). 

 Да се увеличат часовете за самоподготовка на дисциплината "Съвременен 
български език (Морфология)", изучавана през 4-ти семестър, от 60 на 90 



часа. Съответно кредитите, получавани за тази дисциплина през 4-ти 
семестър, да се увеличат от 3 (три) на 4 (четири) 

 Да се увеличат часовете за самоподготовка на дисциплината "Руска 
литература (ХIХ век)", изучавана през 4-ти семестър, от 30 на 60 часа. 
Съответно, кредитите, получавани за тази дисциплина, да се увеличат от 2 
(два) на 3 (три).  

 Да се увеличат часовете за самоподготовка по дисциплината "Съвременен 
български език (Стилистика)", изучавана през 7-ми семестър, от 75 на 105 
часа. Съответно кредитите, получавани за тази дисциплина през 7-ми 
семестър, да се увеличат от 3 (три) на 4 (четири). 

 
4. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебните планове на 
специалност Балаканистика: 

 Избираема дисциплина 5 да се премести от VII в VIII семестър, като се 
изучава по избор между „Българският свят в концепти и идеи“ или 
„Етнокултурни рефлексии на българската литература“. 

Промяната да влезе в сила в учебните планове на специалност Балаканистика 
за студенти, приети през 2018 година 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в учебния план на 

специалност Българска филология (р.о.), който важи за студенти, приети през 

2016/2017 година: 

 Да се увеличат часовете за самоподготовка по дисциплината „Българска 
литература (след Първата световна война)“, изучавана през 8-ми 
семестър, от 75 на 135 часа. Съответно, кредитите, получавани за тази 
дисциплина през 8-ми семестър, да се увеличат от 5 (пет) на 7 (седем). 

 Да се увеличат часовете за самоподготовка по „Избираема дисциплина 5“ и 
„Избираема дисциплина 6“, изучавани през 8-ми семестър, от 30 на 60 часа за 
всяка от избираемите дисциплини. Съответно, кредитите за Избираема 
дисциплина 5 и Избираема дисциплина 6 да се увеличат от 2 (два) на 3 (три) за 
всяка от дисциплините. 

 Да се увеличат часовете за самоподготовка по дисциплината „Историческа 
поетика на българската литература", изучавана през 8-ми семестър, от 75 
на 105 часа. Съответно, кредитите, получавани за тази дисциплина през 8-ми 
семестър, да се увеличат от 4 (четири) на 5 (пет). 

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Българска филология (з.о.), който важи за студенти, приети през 
2018/2019 година: 

 Факултативна дисциплина 4 да се премести от IV в VI семестър. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2019/2020 г. със следните преподаватели: 
Катедра по български език: 



1. Десислава Минчева Димитрова – 120 часа упражнения по Морфология на СБЕ, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Катедра „Славистика“: 
1. Петя Сашева Клинкова – 200 часа упражнения по Практически чешки език, с 

тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение; Чешки национални символи и 
Културна антропология, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
1.Илонка Кирилова Георгиева – 200 часа упражнения по Руска литература на XX 
век и Практически руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 300 часа упражнения по Практически 

английски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 
2. Вивиян Саркис Арабян – 200 часа упражнения по Практически английски език, с  

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
3. Даниел Николаев Каменов  – 200 часа упражнения по Практически английски 

език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
4. Божидара Николаева Бонева-Каменова  – 100 часа упражнения  по 

Практически английски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
5. Марияна Георгиева Младенова – 100 часа в упражнения по Практически 

английски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по романистика и германитика: 
1. Мария Димитрова Чернева – 150 часа упражнения по Практически френски 

език, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. доц. д-р Владимир Атанасов Янев – 250 часа упражнения за лекционни курсове в 

МП „Актуална българистика“ и избираеми дисциплини (ИД6, ИД8) в 
образователно-квалификационнатастепен "бакалавър", с тарифна ставка 6.00 
лв. на час упражнение; 

2. доц. д-р Атанас Вангелов Бучков – 300 часа по Увод в литературната теория и 
лекционен курс в МП „Актуална българистика“, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение; 

3. проф. д-р Ангел Маринов Петров – 85 часа упражнения за лекционен курс в  МП 
„Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. 
клас)“, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение; 

4. доц. д-р Соня Райчева Спилкова – 350 часа упражнения по Стажантска 
практика, Текуща педагогическа практика, Хоспитиране и лекционни курсове в  
МП „Образованието по български език и литература в средното училище“ и 
„Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. 
клас)“,с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение; 

5. Мариана Трифонова Мирчева-Каракашева – 300 часа упражнения по  Текуща 
педагогическа практика и Стажантска практика, с тарифна ставка 4.00 лв. на 
час упражнение; 



6. д-р Станка Иванова Петрова-Христова – 150 часа упражнения по 
Старобългарска литература, с тарифна ставка 5.00 лв. на час упражнение; 

7. докторант Теодора Петрова Кашилска – 80 часа упражнения по Българска 
литература след Първата световна война, с тарифна ставка 4.00 лв. на час 
упражнение 

Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
1. доц. д-р Людмила Бойкова Дикова – 200 часа упражнения по ИД Управление на 

проекти, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
2. Наташа Методиева Ценева – 100 часа упражнения по Държавно и публично 

управление, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
3. Таня Спасова Бедаваджиева – 100 часа упражнения по Антична и 

западноевропейска литература, с тарифна ставка  4.00 лв. на час упражнение. 
4. Димитър Стайков Шопов – 100 часа упражнения по Антична и 

западноевропейска литература, с тарифна ставка  4.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по общо езикознание и итория на българския език: 
1. проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – 275 часа упражнения по 

Новогръцка литература, Византийска литература и текстове, държавен изпит, 
с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение.  

2. проф. д-р Иван Петров Чобанов – 350 часа упражнения по Увод в 
общотоезикознание, Модерни теории за език, Мултилингвизъм, Лингвогеография 
на Европа и История на лингвистичните учения, с тарифна ставка 7.00 лв. на час 
упражнение.  

3. проф. д-р Стойна Вълчева Пороманска–300 часа упражнения по Съвременен 
новогръцки език и участие в държавен изпит, с тарифна ставка 10.00 лв. на час 
упражнение.  

4. доц. д-р Димитър Атанасов Мирчев – 180 часа упражнения по Класически език, 
с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение.  

5. доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед – 80 часа упражнения по Османотурски 
език, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

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 и участие в държавен изпит, с тарифна ставка 6.00 
лв. на час упражнение. 

7. докт. Сема Джевджет Куцарова – 300 часа упражнения по Практически турски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.  

Катедра по български език: 
1. проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 70 часа упражнения по Модерни 

теории за езика в МП „Актуална българистика“ и 30 часа упражнения за 
председателство в Националната конференция за студенти и докторанти, с 
тарифна ставка по 7.00 лв. на час упражнение. 

2. проф. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с 
тарифна ставка по 7.00 лв. на час упражнения. 

3. проф. 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 по 7.00 лв. на час упражнение. 



4. проф. д.ф.н. Владимир Георгиев Пенчев – 130 часа упражнения по История на 
българистиката и славистиката в МП „Актуална българистика”, с тарифна 
ставка по 7.00 лв. на час упражнение. 

5. доц. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова – 120 часа упражнения по 
Избираема дисциплина и Факултативна дисциплина, с тарифна ставка по 6.00 лв. 
на час упражнение. 

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

7. д-р Николина Красимирова Кирилова – 100 часа упражнения по Методика на 
корейския език, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа 
практика и Хоспетиране, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

8. ас.  Ким  Унг  Ки – 500 часа упражнения по Практически корейски език и 
Факултативни дисциплини,  с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

9. Мария Димитрова Миличина – 200 часа упражнения по Езикова култура, с 
тарифна ставка по 4.00 лв. на час упражнение. 

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

11. Иван Йорданов Петров – 200 часа упражнения по ИТ практикум, с тарифна 
ставка по 4.00 лв. на час упражнение. 

12. Десислава Минчева Димитрова – 450 часа  упражнения по Морфология на СБЕ и 
Езикова култура, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Катедра „Славистика“: 
1. Светла Димитрова Джерманович – 300 часа упражнения по Сравнителна 

граматика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение; и Практически сръбски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

2. Славена Сашкова Шумарова-Младенова – 70 часа упражнения по ИД 
Библиотечно и музейно дело в МП „Културноисторическа славистика“, с тарифна 
ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

3. Ленка Немцова-Михайлова – 100 часа упражнения по Практически чешки език, 
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. д-р Петя Сашкова Клинкова – 560 часа упражнения по Практически чешки език 
и Културна антропология, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение; Чешки 
национални символи, История на Чехия, Културна антропология, с тарифна 
ставка 5.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология: 
1. Доц. д-р Елена Атанасова Томова – 220 часа упражнения по Руски фолклор и 

Стара руска литература, с тарифна ставка 6.00лв. на час упражнение.  
2. доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова – 60 часа упражнения за научно 

ръководство на докторант, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
3. Таня Василева Атанасова – 200 часа упражнения по Руска литература на 19 век, 

с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
4. Илонка Кирилова Георгиева – 640 часа упражнения по Руска литература на 20 

век и Практически руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
5. Катя Георгиева Ганева – 300 часа упражнения по Методика на обучението по 

руски език и Практически руски език, с тарифна ставка 4.50 лева на час 
упражнение. 



6. Диана Николаева Шкодрова – 150 часа упражнения по Практически руски език 
и Руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

7. Стефан Пламенов Иванчев – 250 часа упражнения по Морфология, Синтаксис и 
Стилистика на китайския език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

8. Десислава Димитрова Бончева – 80 часа упражнение по Текуща педагогическа 
практика, Хоспитиране и Стажантска практика, с тарифна ставка 7.50 лв. на 
час упражнение. 

9. Ивелина Димитрова Димитрова  – 200 часа упражнения по Практически 
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

10. Веселина Ангелова Урумова – 220 часа упражнения по Китайска литература, с 
тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

11. Георги Пламенов Златев – 100 часа упражнения по Странознание на Китай и 
ИД 6 Китайска цивилизация, 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 10.00 лв. на час упражнение. 
2. доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 1300 часа упражнения по Странознание 

на Великобритания, Странознание на англоезичните страни, Английска 
литература – Просвещение, Американска литература, Практически английски 
език и История на литературата, с тарифна ставка  7.50 лв. на час упражнение. 

3. доц. д-р Дейвид Брус Дженкинс – 350 часа упражнения по Стилистика на САЕ, 
ИД2 Детска литература и филми и ИД4 Литературна и културна теория, с 
тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

4. д-р Ивайло   Йорданов Дагнев –300 часа  упражнения по Практически 
английски език и Избираена дисциплина 4, с  тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение.  

5. Вивиан Саркис Арабян – 1400 часа упражнения по Практически английски език, 
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

6. Венцислав  Василев Василев – 1500 часа упражнения по Практически 
английски език и Специализиран английски език, с  тарифна ставка 4.50 лв. на час 
упражнение.  

7. Мариана Георгиева Младенова – 1200 часа упражнения по Синтаксис на САЕ и 
Практически английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

8. Елисавета Кумчева Тодорова – 1200 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на упражнение. 

9. докторант Божидара Николаева Бонева – 950 часа упражнения по 
Странознание на Великобритания, Американска литература и Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

10. Сашко Ангелов Павлов –  800 часа упражнения по Теория на превода и Основи на 
превода, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнения.  

11. докторант Даниел Николаев Каменов – 900 часа упражнения по Практически 
английски език , ФД Аналитично четене и ФД Аналитично писане, с тарифна 
ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

12. Петър Христов Стойков – 850 часа упражнения по Практически английски език, 
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 



13. Илиан Пенков Друмев – 750 часа упражнения по Практически английски език, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

14. Цветелина Димитрова Цветкова – 700 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.  

15. Мария Янкова Желязкова – 700 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

16. Поля Тодорова Мандулова - 650 часа упражнения по Пратически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

17. Евстратиос Георгиос Кириакакис – 600 часа упражнения  по Практически 
английски, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

18. Таня Илиева Стоянова – 900 часа упражнения по Текуща педагогическа 
практика, Стажантска практика и Хоспетиране, с  тарифна ставка 4.50 лв. на 
час упражнение. 

19. докторант Елизабет Огнянова Кумчева – 500 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

20. Мария Александрова Стоенчева – 500 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение.  

21. Георги  Костадинов Джумайов – 500 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

22. Мила Димитрова Кромичева – 500 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

23. Ива Илиева Янкова - 500 часа упражнения по Практически английски език, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

24. Ирина Георгиева Митърчева –  500 часа упражнения по Практически английски 
език и Избираема дисциплина, с тарифна ставка 4.50 лв. за час упражнение. 

25. Димитър Костадинов Карамитев - 600 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

26. Сотир Николов Рангелов – 300 часа упражнения по ИД3 Компютърни системи 
за превод, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

27.  докторант Емилия Валериева Койчева – 300 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

28. Ана Маринова Димитрова - 300 часа упражнения по Практически английски 
език,Факултативна дисциплина и Избираема дисциплина6, с тарифна ставка 4.50 
лв. на час упражнение. 

29. Снежана Кочева Александрова – 100 часа упражнения по Увод в 
администрирането, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по романистика и германитика: 
1. 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. 
2. проф. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по Испанска 

литература I част, с тарифна ставка 9.00 лв на час упражнение. 
3. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 300 часа упражнения по Немски език, 

Методика на обучението по немски език и хоспитиране, Текуща педагогическа 
практика и Стажантска практика, с тарифна ставка 6.00 лв на час упражнение. 

4. д-р Соня Хмаяк Мекенян – 600 часа упражнения по Практически френски език, с 
тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 



5. Лидия Борисова Силва – 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“ 

 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2019/2020 г. със следните преподавателиза обучението в магистърските 
програми – Английски език и методика (специалисти), Английски език и 
методика (неспециалисти), Английски език и методика за предучилище и 
начален училищен етап, Лингвистика ипревод, Превод и бизнес 
комуникация,Language andLinguistics 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 

жанровиспецифики на превода”,„Превод на юридическа литература”, „Стратегии 
на нучнотоизследване”, „Превод на евродокументация”, „ Консекутивен превод”, 
„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. доцент д-р Атанас Вангелов Бучков – курс по „Увод в литературната теория” 
8. д-р Ирина Георгиева Митърчева – курс по „Превод на медицинска литература.  
9. ас. Сашко Ангелов Павлов – курсове по „Превод на техническа литература“; 

„Теория на превода“, „Анализ на грешките при превода“и практически английски 
език; 

10. ас. Сотир Николов Рангелов – курс по „Информационнни технологии в превода” 
и стажанстска практика; 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра „История и археология“: 
1. Проф. дин Людмил Йорданов Спасов – 130 часа упражнения. по История на 

България (1978-1944 г.) – 1 и 2 част, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 
2. Проф. дин Петър Димитров Ангелов – 50 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 Василка Атанасова Танкова – 65 часа упражнения. по Историография, 

с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
5. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 130 часа упражнения. по Геополитика на 

съвременните Балкани, История на балканските народи  (ХV-ХХ в.), с тарифна 
ставка от 6,00 лв. на час упражнение. 

6. Доц. д-р Д. Белегов – 70 часа упражнения по История на Русия и Избираема 
дисциплина 5, с тарифна ставка от 6.00 лв. на час упражнение. 

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


7. Гл.ас. д-р Дамян Борисов Борисов – 90 часа упражнения по История на 
България (ХV-ХVІІ в.) и Избираема дисциплина-5, с тарифна ставка от 5.00 лв. на 
час упражнение. 

8. Х.ас. Ноеми Гарабед Доникян – 140 часа упражнения по Хоспитиране (история), 
Текуща педагогическа практика (история) и Стажантска практика (история), с 
тарифна ставка от 4.00 лв. на час упражнение. 

9. Х.ас. Кристиян Нинов Лъсков – 10 часа упражнения по Средновековна обща 
история – I и II част, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

10. Х.ас. Славенка Величкова Кутева – 90 часа упражнения по Хоспитиране 
(история), Текуща педагогическа практика (история) и Стажантска практика 
(история), с тарифна ставка от 4.00 лв. на час упражнение. 

 
11. 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. Ас. д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева; 
4. Ас. д-р Самуил Стойков Шивачев; 

 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява редовните докторантки по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Антична и западноевропейска литература: 
сравнително литературознание Весела Атанасова Ганева и Траяна Ангелова 
Латева през учебната 2020/2021 година да водят упражнения по дисциплината 
Антична и западноевропейска литература за нуждите на катедрата по история 
на литературата и сравнителното литературознание.  
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява график с дати и комисии за провеждането на 
държавни изпити във Филологическия факултет през календарната 2020 
година. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дати и комисия за провеждане на 
защити на дипломни работи в МП „Методика на обучението по български език и 
литература“, МП „Образованието по български език и литература и МП 
„Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. 
клас)“. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначен за асистент по 
Практически италиански език към Катедрата по романистика и германистика 
за срок от 2 години, считано от 01.10.2020 г., д-р Роберто Адинолфи.  
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора на Пловдивския 
университет "Паисий Хилендарски" да бъде назначен за асистент по 

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


Практически английски език към Катедрата по английска филология за срок от 
2 години, считано от 01.10.2020 г., Божидара Николаева Бонева-Каменова.  
 
17. 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 26.10.2020 г. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде запазен лектората по китайски език и да бъде 
продължен трудовият договор с китайския лектор Инг Ванг за срок от две 
години (академичните 2020/2021 година и 2021/2022 година), считано от 
01.09.2020 г. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова за гост-
преподавател на ½ щат в Катедрата по български език за академичната 
2020/2021 година. 
 
20. 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 
2020/2021 година. 
 
21. 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 2020/2021 година. 
 
22. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Дора Василева Маринова с 
дисертационен труд на тема „Конципиране на българската история в романа 
от 90-те години на 20. век до днес“ и научен ръководител доц. д.ф.н. Татяна 
Иванова Ичевска по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Българска 
литература /Българска литература след Първата световна война/, по решение 
на катедрения съвет, Протокол №57/18.05.2020 година, 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-р Радослав Димитров Радев – 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 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. д.ф.н. Иван Тодоров Русков – 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.  

2. Доц. д.ф.н. 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. 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 – външен. 

2. Доц. д-р Гергина Василева 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 – вътрешен.   

Откритото заключително заседание да са проведе на 1 октомври 2020 
година от 13:30 часа. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде редуциран с 30% годишния норматив за 
академичната 2020/2021 г. на гл. ас. д-р Вяра Александрова Найденова поради 
решение от ТЕЛК. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява въвеждането на китайски език в МП „Превод и 
интеркултурна комуникация“ (с един език) и МП „Превод и интеркултурна 
комуникация“ (с два езика). 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 18.05.2020 г., Корнелия Бориславова Чоролеева, редовен докторант 
към Катедра по английска филология по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Германкси 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. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Полина 
Николаева Петкова, редовен докторант към Катедра по английска филология 
по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Германкси 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). 
 



27. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ 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 „Билингвизмът в Каталуня: същност и специфика” и научен ръководител 
проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява издаването за сметка на университетско 
издателство „Паисий Хилендарски“  на учебник по западноевропейска 
литература на ХХ век с автор проф. дфн Клео Стефанова Протохристова: 
 Автор: проф. дфн Клео Стефанова Протохристова 
Заглавие:  ЛИТЕРАТУРНИЯТ ДВАЙСЕТИ ВЕК – СИНХРОННИ СРЕЗОВЕ И 
ДИАХРОННИ ПРОЕКЦИИ 
Вид на изданието:  Учебник 
Учебна дисциплина: Западноевропейска литература; Сравнително 
литературознание 
Обем: 430 стр. 
Поредност на изданието: първо 
Дата на предаване на ръкописа: готов; според плановете на издателството. 
Рецензенти: Проф. дфн Георги Каприев 
                             Доц. д-р Светла Черпокова 
Предназначен за: Нуждите на студентите от бакалавърски и магистърски 
програми с хуманитарен профил. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС прие право на явяване с индивидуален протокол през 
предстоящата неприсъствена сесия имат само семестриално завършили и 
студенти от последен курс на обучение в редовна и задочна форма. 
Студентите, които ще се явяват на изпит с индивидуален протокол, трябва да 
заявят желание за издаване на такъв при съответния инспектор на 
специалността по електронна поща до 31.05.2020 г. 
 
30. РЕШЕНИЕ: Във връзка с извънредното положение в страната и откритите 
процедури за придобиване на ОНС „доктор“ ФС реши дата на откритото 
заключително заседание на 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, да се промени на 10 юли 2020 година вместо 28 
април 2020 година. 
 
31. РЕШЕНИЕ: Във връзка с извънредното положение в страната и откритите 
процедури за придобиване на ОНС „доктор“ ФС реши дата на откритото 
заключително заседание на 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, да се 
промени на 13 юли 2020 година вместо 8 юни 2020 година. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените такси за магистърски програми във 
Филологически факултет за учебната 2020/2021 година: 
Актуална 
българистика (р.о.) 

държавна 
такса 
 (300.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(450.00 лв.) 

държавна 
такса 
(300.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(450.00 лв.) 

 600.00 лв. 
 
 
900.00 лв. 

Актуална 
русистика (р.о.) 

държавна 
такса 
 (300.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(450.00 лв.) 

държавна 
такса 
 (300.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(450.00 лв.) 

 600.00 лв. 
 
 
900.00 лв. 

Медиевистика и 
културна история 
(р.о.) 

държавна 
такса 
 (300.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(400 лв.) 

държавна 
такса 
 (300.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(400 лв.) 

 600.00 лв. 
 
 
800.00 лв 

Културноисториче
ска славистика 

държавна 
такса 
 (300.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(450.00 лв.) 

държавна 
такса 
 (300.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(450.00 лв.) 

 600.00 лв. 
 
 
900.00 лв. 

Езиково 
осигуряване и 
културни дейсност 
в туризма 

550.00 лв. 550.00 лв.  1100.00 лв. 

Language and 
Linguistics 

550.00 лв 550.00 лв  1100.00 лв 

Английска 
филология – 
лингвистика и 
превод 

550.00 лв 550.00 лв  1100.00 лв 

Английска 
филология – превод 
и бизнес 
комуникация 

550.00 лв  550.00 лв  1100.00 лв 



Превод за 
европейските 
институции (с два 
чужди езика) 

550.00 лв 550.00 лв.  1100.00 лв 

Превод и 
интеркултурна 
комуникация (с 
един чужд език) 

550.00 лв 550.00 лв  1100.00 лв 

Превод и 
интеркултурна 
комуникация (с два 
чужди езика) 

550.00 лв 550.00 лв 550.00 лв 1650.00 лв 

Приложна 
лингвистика с 
испански език 

550.00 лв 550.00 лв  1100.00 лв 

Английски език и 
методика (за 
специалисти) 

550.00 лв 550.00 лв  1100.00 лв 

Английски език и 
методика (за 
неспециалисти) 

400.00 
лв 

400.00 лв 400.00 лв 400.00 лв 1600.00 лв 

Английки език и 
методика за 
предучилищен и 
начален училищен 
етап 

550.00 лв. 550.00 лв.  1100.00 лв 

Теория и практика 
на чуждоезиковото 
обучение –испански 
език/немски 
език/френски 
език/руски 
език/италиански 
език (за 
специалисти) 

550.00 лв. 550.00 лв.  1100.00 лв 

Теория и практика 
на чуждоезиковото 
обучение –испански 
език/немски 
език/френски 
език/руски 
език/италиански 
език (за 
неспециалисти) 

650.00 
лв 

650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 2600.00 лв 

Приложна 550.00 лв 550.00 лв  1100.00 лв 



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) 

650.00 
лв 

650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 2600.00 лв 

Приложна 
лингвистика с 
маркетинг ‒ 
испански език / 
немски език / 
френски език / 
руски език / 
италиански език 
(за специалисти) 

550.00 лв 550.00 лв  1100.00 лв 

Приложна 
лингвистика с 
маркетинг ‒ 
испански език / 
немски език / 
френски език / 
руски език / 
италиански език 
(за неспециалисти) 

650.00 
лв 

650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 2600.00 лв 

Приложна 
лингвистика с 
бизнес 
администрация ‒ 
испански език / 
немски език / 
френски език / 
руски език / 
италиански език“ 

550.00 лв 550.00 лв  1100.00 лв 



(за специалисти) 
Приложна 
лингвистика с 
бизнес 
администрация ‒ 
испански език / 
немски език / 
френски език / 
руски език / 
италиански език“ 
(за неспециалисти) 

650.00 
лв 

650.00 лв 650.00 лв 650.00 лв 2600.00 лв 

„Съвременни 
тенденции в 
обучението по 
български език и 
литература (5. – 
12. клас)“ 

държавна 
такса 
 (250.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(500.00 лв.) 

държавна 
такса 
 (250.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(500.00 лв.) 

 500.00 лв. 
 
 
1000.00 лв 

„Методика на 
обучението по 
български език и 
литература в 
средното 
училище 
(неспециалисти)“ 

550.00 
лв 

550.00 лв 550.00 лв 550.00 лв 2200.00 лв 

Методика на 
обучението по 
руски език (за 
специалисти) 

държавна 
такса 
 (250.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(450.00 лв.) 

държавна 
такса 
 (250.00 лв.) 
Платено 
обучение 
(450.00 лв.) 

 500.00 лв. 
 
 
900.00 лв. 

Методика на 
обучението по 
руски език (за 
неспециалисти) 

450.00 
лв. 

450.00 
лв. 

450.00 лв. 450.00 лв. 1800.00 лв 

 
33. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град Смолян 
през учебната 2020/2021 година в съответните специалности. 
 
34.  РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените комисии за 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. 
 



35.  РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените конспект и комисии за писмени 
държавни изпити за ОКС „бакалавър“ за специалности „Български език и 
английски език“ и „Български език и история“  във Филиала „Любен Каравелов“ 
в град Кърдали. 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 

 


