
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 13.07.2020 година 

(Протокол  №  219) 
 

 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде открита на доц. д-р Петя Николова Бъркалова 
процедура за присъждане на научната степен доктор на науките по област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Български език; тема на дисертационния труд 
„Българската синтактична традиция и пътят на синтактичния елемент на 
граматическото знание“. 
 
2. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс  за заемане 
на академичната длъжност „професор“ в Катедрата по български език, обявен в 
Държавен вестник, брой 57 от 26.06.2020 година по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология, Български език (Съвременен български език, Лексикология), ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
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); 

2. Проф. д-р Петя Начева Осенова – СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра „Български 
език”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език); 

3. 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, Приложна лингвистика); 

4. Проф. д-р Велка Александрова Попова – ШУ „Епископ Константин Преславски”, 
област на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание); 

5. Доц. д-р Надежда Иванова Михайлова-Сталянова – СУ „Св. Климент Охридски”, 
Катедра „Български език”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език, Лексикология); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска - от Катедрата по български език при ПУ 

„Паисий Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език)  

2. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – гост – преподавател от Катедрата по 
български език при ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език)  

 
Резервни членове:  



1. Доц. д-р Владислав Огнянов Миланов – СУ „Св. Климент Охридски”, Катедра 
„Български език”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология  – външен член; 

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 член. 

 
3. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс  за заемане 
на академичната длъжност „доцент“ в Катедрата по история на литературата и 
сравнителното литературознание, обявен в Държавен вестник, брой 57 от 
26.06.2020 година по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, Антична и западноевропейска 
литература: сравнително литературознание по предложение на катедрения 
съвет, 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.ф.н. Калина Грозева Лукова – Бургаски свободен университет, гр. Бургас 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология; научна специалност Българска литература. 

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. Проф. д.ф.н. Любка Петрова 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.       

3. Проф. д-р Запрян Ангелов Козлуджов –  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 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. 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 – вътрешен. 

2. Доц. д-р  Ренета Михайлова Килева-Стаменова – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 
София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Германски езици (Tеория 
практика на превода – немски език) – външен. 

 
4. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс  за заемане 
на академичната длъжност „доцент“ в Катедрата по руска филология на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, обявен в Държавен вестник, 
брой 57 от 26.06.2020 година по: област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология, Славянски езици – 
Историческа лингвистика, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. проф. д-р Ивона Велчева Шуманова (Карачорова) – Институт за български език 

– БАН; Област на висше образование  2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Български език  –  История на българския език);  

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 – Съвременен 
руски език); 

3. доц. д-р Лъчезар Любенов Перчеклийски – Югозападен университет „Неофит 
Рилски“; Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Български език – История на българския език); 

4. доц. д-р Ценка Георгиева Такова (Досева) – СУ „Св. Климент Охридски“; Област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Славянски езици – История на руския език, текстология); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на 

висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – История на българския език); 

2. доц. д-р Мила Димитрова Кръстева – ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология 
(Българска литература – Възрожденска литература); 

3. доц. д-р Ани Иванова Кемалова – ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология 
(Български език – История на българския език). 

Резервни членове:  
1. проф. д-р Маргарет Драганова Димитрова – СУ „Св. Климент Охридски“; Област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – История на българския език) – външен; 



2. доц. д-р Майя Димитрова Кузова – ПУ „Паисий Хилендарски“; Област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология 
(Славянски езици – Синтаксис и стилистика) – вътрешен. 

 
5. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс  за заемане 
на академичната длъжност „доцент“ в Катедрата по славистика на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, обявен в Държавен вестник, 
брой 57 от 26.06.2020 година по: област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология, Славянски езици 
(съвременен чешки език), ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н.Маргарита Захариева Младенова – СУ „Св. Климент Охридски“, 

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

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); 

3. Проф.д.н. Анна Методиева Чолева-Димитрова – Институт за български език - 
БАН, София,област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Български език); 

4. Доц. д-р Цветанка Димчова Аврамова – СУ „Св. Климент Охридски“, София, 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 
2.1. Филология (Чешка език); 

5. Проф.д.ф.н. Живка Стефанова Колева-Златева – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велико Търново, област на висшето образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Съвременен български език); 

2. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление2.1. 
Филология (Общо и сравнително езикознание). 

Резервни членове:  
1. Доц. д-р Величко Иванов Панайотов – СУ „Св. Климент Охридски“, София, област 

на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Славянски езици)– външен; 

2. Доц. д-р Майа Димитрова Кузова – ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Славянски езици) – вътрешен. 

 
6. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс  за заемане 
на академичната длъжност „главен асистент“ в Катедрата по българска 
литература и теория на литература на Филологически факултет на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр.57 от 26.06.2020 г. 
по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално 



направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по 
литература), 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", Велико 

Търново, област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, (Методика на обучението по 
литература); 

2. проф. д.п.н. Адриана Емилова Симеонова-Дамянова – СУ "Св. Климент 
Охридски", София, област на висше образование: 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, (Методика на 
обучението по литература). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. проф. 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…, ( Mетодика на обучението 
по  български език и литература в начален етап на СОУ); 

2. доц. д-р Фани Евгениева Бойкова – 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); 

3. проф. д.ф.н. Любка Петрова Липчева-Пранджева – ПУ "Паисий Хилендарски", 
Пловдив, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Българска литература). 

Резервни членове:  
1. доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева – 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 и литература) – външен; 

2. доц. д-р Елена Славова Гетова – ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
2.1. Филология (Българска литература) – вътрешен. 

 
7. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриването и провеждането на конкурс  за заемане 
на академичната длъжност „главен асистент“ в Катедрата по романистика 
игерманистика на Филологически факултет на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, в ДВ., бр.57 от 26.06.2020 г. по: област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Съвременен испански език), ФС утвърждава следния състав на 
научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Евгения Тодорова Вучева-Йорданова – СУ “Св. Климент Охридски”, 

Катедра по испанистика и португалистика , област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Романски 
езици; Морфология и стилистика – испански език) 

2. доц. д-р Стефка Василева Кожухарова – УНСС Катедра по чужди езици и 
приложна лингвистика, 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. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет “Паисий 

Хилендарски”, Катедра по български език, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология  (Български език 
(Съвременен български език)) 

2. Доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски”, Катедра по романистика и германистика, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Испански език) 

3. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – Пловдивски университет “Паисий 
Хилендарски”, Катедра по български език, област на висше образование  2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език 
(Морфология) ) 

Резервни членове:  
1. Проф. д-р Петър Иванов Моллов – СУ “Св. Климент Охридски”,  Катедра по 

испанистика и португалистика, област на висше образование  2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Испанска литература – 11-17 
век); 

2. Доц. д-р Майя Димитрова Кузова – ПУ „Паисий Хилендарски“; Катедра по руска 
филология, Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология (Славянски езици – Синтаксис и стилистика).  

 
8. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Божидара Николаева Бонева-
Каменова с дисертационен труд на тема „Парадигми на идентичността в 
романите на Тони Морисън и Алис Уокър. Лицата на дискриминацията“ и 
научен ръководител доц. д-р Йордан Йорданов Костурков по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология; докторска програма Англоезична литература, ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Албена Кузманова  Бакрачева – Нов Български Университет,  Научна 

специалност – 05.04.06  Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия 
и Австралия  Американска литература; 

2. Проф. д-р  Корнелия Димова Славова – Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, катедра „Англицистика и 
американистика“, област на висше образовение: 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление: 2.1.Филология  (Американска култура и 
литература);  

3. 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 ); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 



1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – ПУ „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; 

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.  

Резервни членове: 
1. Доц. д-р Ярмила  Николова Даскалова – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 

Филологически факултет, катедра „Англицистика и американистика“, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология. Научна специалност: Литература на народите на Европа, Америка, 
Африка, Азия и Австралия - Нова и най-нова английска литература 19-21 век – 
външен; 

2. Доц. д-р Витана  Василева Костадинова – ПУ “Паисий Хилендарски“, катедра 
Английска филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално  направление 2.1. Филология (Английска литература: Романтизъм и  
превод на култура)- вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 16 септември 2020 
година от 13:30 часа. 
 
9. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Десислава Минчева Димитрова с 
дисертационен труд на тема „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.ф.н. Константин Иванов Куцаров по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1 Филология; докторска програма Български език, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Димитър Димитров Попов – ШУ „Епископ Константин Преславски”, 

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 Цвета Христова Луизова-Хорева – УХТ – Пловдив, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Английски език, семантика). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – ПУ „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”, 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 Борян Георгиев Янев – ПУ „Паисий Хилендарски”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология ( 
Общо и сравнително езикознание) – вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 16 октомври 2020 
година от 14:00 часа. 
 
10. РЕШЕНИЕ: Във връзка с чл. 4 (13) на Закона за РАС и Правилника за РАС на 
ПУ "Паисий Хилендарски" ФС приема работни езици за процедурите да бъдат 
английски език, руски език, френски език, немски език, испански език, 
италиански език и португалски език. Всеки участник в конкурс за заемане на 
академична длъжност или в процедура по защита на дисертационен труд 
преценява на кой от гореизброените допустими езици да изготви 
чуждоезиковия вариант на своите анотации и автореферат; и всеки един от 
членовете на научното жури може да избере на кой от допустимите езици да 
представи чуждоезиковия вариант на своята рецензия или становище, като 
този избор не е задължително да е обвързан с избора на останалите членове на 
журито и на участника (ците) в конкурса/защитата.  
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
1. Даниела Петкова Стамболиева-Лукова – 100 часа упражнения по Обща 
икономическа теория, с тарифна ставка 4,00 лв. на час упражнение. 
Катедра по романистика и германистика: 
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. 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, с тарифна ставка 7.50 лв на час 
упражнение, 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. Олга Михайлова Мишкова-Делева – 300 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. 



5. Доц. д-р Стефка Василева Кожухарова  – 300 часа упражнения по ИД 4 “Писане 
и редактиране на текст  испански  език”, Стилистика на СИЕ, Практически 
испански език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

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

7. Стефан Георгиев Кралев – 400 часа  упражнения по Практически френски език, 
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

8. Кунка Василева Широкова – 800 часа упражнения по Практически френски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

9. Анета Илиева Тошева – 300 часа упражнения по Практически  френски език, с 
тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

10. Зоя Георгиева Иванова – 600 часа упражнения по Практически италиански 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение 

11. Мария Димитрова Чернева – 400 часа упражнения по Практически френски 
език, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

12. Тодор Здравков Георгиев - 300 часа упражнения по Практически немски език, с 
тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

13. 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“ 

 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат допълнително сключени граждански 
договори за учебната 2019/2020 г. със следните преподаватели: 
Катедра по български език: 
1. проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова – 60 часа упражнения за участие в 
държавни изпити, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание: 
1. проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова – 60 часа упражнения за участие в 
държавни изпити, с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
1. проф. д.ф.н. Стерфана Перова Димитрова – 70 часа упражнения за Модерни 
теории за езика с МП „Актуална българистика“, с тарифна ставка 7,00 лв. на час 
упражнение. 
Катедра по английска филология: 
1. д-р Светлозара Илиева Лесева – 62 часа упражнения по Избираема дисциплина, с 
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение; 
2. Даниел Николаев Каменов – 30 часа упражнения по Практически английски език, 
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по романистика и германистика: 
1. проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев – 100 часа упражнения за участие в държавни 
изпити, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала „Любен Каравелов“ 



в град Кърджали през учебната 2020/20211 година в съответните 
специалности. 
ФС приема към предложенията за хонорувани преподаватели да бъде добавена 
и гл ас. д-р Милена Видралска, която да поеме лекционния курс по Съвременен 
български език. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема ас. Мария Иванова Анастасова 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 
„Аналитичните конструкции с глаголите съм и имам и минало причастие в 
староанглийски и в старобългарски“ и научен ръководител доц. д-р Антоанета 
Стефанова Джельова. 
ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от подготовката на 
докторанта. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена редовната докторантура на 
Галина Атанасова Станкова, редовен докторант към Катедрата по романистика 
и германистика, по: оласт 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 с научен 
ръководител проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев, считано от 01.08.2019 г. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната редовната докторантура на Юлия 
Томова Иванова, редовен докторант към Катедрата по романистика и 
германистика, по: оласт 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 с научен ръководител доц. д-р Мая 
Николова Тименова-Коен, считано от 01.08.2019 г. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 108.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на Дора 
Василева Маринова, 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 
след Първата световна война/, с тема на дисертационния труд: „Конципиране на 
българската история в романа от 90-те година на 20. Век до днес“ и с научен 
ръководител доц. д.ф.н. Татяна Иванова Ичевска. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 144.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на 
Божидара Николаева Бонева-Каменова, редовен докторант към Катедрата по 



английска филология, по: оласт на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Англоезична 
литература, с тема на дисертационния труд: „Парадигми на идентичността в 
романите на Тони Морисън и Алис Уокър. Лицата на дискриминацията“ и с 
научен ръководител доц. д-р Йордан Йорданов Костурков. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на 
Десислава Минчева Димитрова, редовен докторант към Катедрата по български 
език, по: оласт 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 с научен ръководител доц. д.ф.н.Константин Иванов Куцаров. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Славянски езици, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
21. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Общо и сравнително езикознание, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология 
към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Съвременен български език, област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Български език: историческа лингвистика, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Романски езици, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Антична и западноевропейка литература: сравнително 
литературознание, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология към Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”. 



26. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Теория и итория на литературата, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология 
към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Англоезична литература, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Българска литература, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
29. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Руска литература, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Славянски литератури, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за програмна акредитация на 
докторска програма Френскоезична литература, област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма 
Славянски езици, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология към Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
33. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма Общо и 
сравнително езикознание, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология към Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
34. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма 
Съвременен български език, област на висше образование 2. Хуманитарни 



науки, професионално направление 2.1 Филология към Филологическия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
35. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма 
Български език: историческа лингвистика, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 Филология към 
Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
36. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма 
Романски езици, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология към Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
37. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма Антична 
и западноевропейска литература: сравнително литературознание, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1 
Филология към Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
38. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма Теория и 
история на литературата, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1 Филология към Филологическия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
39. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма 
Англоезична литература, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология към Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
40. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма 
Българска литература, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология към Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
41. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма Руска 
литература, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология към Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 



42. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма 
Славянски литератури, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1 Филология към Филологическия факултет на 
ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
43. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява доклад самооценка за изпълнение на препоръките 
от следакредитационно наблюдение и контрол на докторска програма 
Френскоезична литература, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1 Филология към Филологическия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. 
 
44. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да бъде продължен 
трудовият договор с една година на  асистент Мария Иванова Анастасова, 
считано от 20.10.2020 г. 
На ФС  е одобрено зачисляването й в докторантура на самостоятелна форма на 
обучение както и индивидуалния й план. 
 
45. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложената дата и комисия за провеждане на 
защити на дипломни работи в МП „Превод за европейските институции“ и 
„Превод и интеркултурна комуникация“. 
 
46. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебните планове на 
специалности Английска филология, Български език и английски език, 
Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с маркетинг и 
Лингвистика с бизнес администрация, която влиза в сила от учебната 2020/ 
2021 година: 

 Да се промени названието и съдържанието на дисциплината „Съвеменен 
английски език – Лексикология“ в „Съвременен английски език  - 
Лексикална семантика“. Хорариумите и кредитите във всички 
специалности  да останат без промяна. 

 
47. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъдат включени в комисията по учебна дейност 
на Филологи1ески факултет следните студенти: 

1. Мария Иванова Костова, специалност Български език и английски език, 1 
курс; 

2. Борис Велинов Бисеров, специалност Български език и английски език, 1 
курс. 

 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 

 


