
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 05.10.2020 

година 
(Протокол  №  220) 

 
1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (33 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Райна Василева 
Танчева за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Съвременен испански език)  към Катедра по романистика и 
германистика на Филологическия факултет. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (33 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Красимира Танева 
Танева за „главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“ по област на висше 
образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 
Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по литература) към 
Катедра по българска литература и теория на литературата на 
Филологическия факултет. 
 
3. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откритата процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор на науките" от доц. д-р Петя 
Николова Бъркалова с дисертационен труд на тема: „Българската 
синтактична традиция и пътят на синтактичния елемент на 
граматическото знание” по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2. 1. Филология (Съвременен български 
език), по решение на катедрения съвет, протокол № 96/25.09.2020, ФС 
утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Светла Пенева Коева – ИБЕ при БАН, Секция по компютърна 

лингвистика, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

2. Проф. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова – СУ „Св. Климент Охридски”, 
Факултет по славянски филологии, катедра „Български език”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език); 

3. Проф. д.ф.н. Анна-Мария Костова Тотоманова – СУ „Св. КлиментОхридски”, 
Факултет по славянски филологии, катедра „Кирилометодиевистика”, област 
на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език); 

4. Доц. д-р Ваня  Ангелова Мичева – ИБЕ при БАН, Секция за история на 
българския език, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

5. Доц. д-р Владислав Огнянав Миланов - СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет 
по Славянски филологии, катедра „Български език”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език – история на българския книжовен език и езикова 
култура). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 



1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

2. Доц. д-р Майя Димитрова Кузова  – от катедра „Руска филология” на 
ПУ„Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици). 

Резервни членове:   
1. Доц. д-р Цветомира Георгиева Венкова – 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 Германски езици (английски език 
– синтаксис и компютърна лингвистика) - външен; 

2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, област 
на висше образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология ( Български език) – вътрешен. 

ФС приема откритото заключително заседание да са проведе на 18.12.2020 г., 
14.00 часа, Конферентен център „Компас"(Ректорат). 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 180.00 лева за отпечатване на 
автореферат на доц. д-р Петя Николова Бъркалова за присъждане на научната 
степен „доктор на науките“  в област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; научна специалност 
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5. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Корнелия Бориславова Чоролеева 
с дисертационен труд на тема „Образуване на телескопични думи в английски 
и български език“ и научен ръководител доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-
Матюсън по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1 Филология; докторска програма Германски 
езици: Английски език, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д-р Борян Георгиев Янев – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“; Филологически факултет; катедра Общо езикознание и история 
на българския език; Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление 2.1 Филология; Научна специалност Общо и 
сравнително езикознание; 

2. Доц. д-р Майя Димитрова Кузова - Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“; Филологически факултет; катедра Руска филология; Област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1 
Филология; Научна специалност Славянски езици – синтаксис и стилистика. 

Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Живка Стефанова Колева-Златева – Великотърновски 

университет „Св. Св. Кирил и Методий“; Филологически факултет; катедра 
Обща лингвистика и старобългаристика; Област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1 Филология; Научна 
специалност Общо и сравнително езикознание; 



2. Доц. д-р Цветанка Димчова Аврамова – Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“; Факултет по славянски филологии; катедра Славянско 
езикознание; Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление 2.1 Филология; Научна специалност Славянски 
езици: чешки език; 

3. Доц. д-р Петя Иванова Несторова – Университет по хранителни технологии; 
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт; Център по 
езиково обучение; Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление 2.1 Филология; Научна специалност Български 
език. 

Резервни членове:  
1. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“; Филологически факултет; катедра Български език; Област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1 
Филология; Научна специалност Български език – вътрешен. 

2. Проф. д-р Радка Василева Влахова-Руйкова – Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“; Факултет по славянски филологии; катедра Български 
език; Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление 2.1 Филология; Научна специалност Български език – външен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 30 октомври 2020 
година от 13.00 часа, Конферентен център „Компас"(Ректорат). 
 
6. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Бистра Димитрова Поповска с 
дисертационен труд на тема „Ударението в сложни съществителни и 
фразовото ударение в английски и български език“ и научен ръководител доц. 
д-р Снежина Любозарова Димитрова по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология; докторска 
програма Германски езици (Съвременен английски език - Фонетика на 
английския език) , ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Вътрешни членове за Пловдивския университет:     
1. Доц. д-р Руси Николов Николов  – ПУ “Паисий Хилендарски“, Филологически 

факултет, катедра Романстика и германистика, област на висше образование 
2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1. Филология; Научна 
специалност : Френски език.(Фонетика на френския език); 

2. Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова – ПУ “Паисий Хилендарски“, 
Филологически факултет,  катедра Български език, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, Професионално направление 2.1. 
Филология, Научна специалност  Български език, Съвременен български език;  

Външни членове за Пловдивския университет:     
1. Проф. д.ф.н. Тотка Маркова Стоева – Софийски университет  „Св. Климент 

Охридски”, Факултет Славянски филологии, катедра Руски език, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1. 
Филология; Научна специалност Общо и сравнително езикознание – 
съпоставително езикознание; 

2. Доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова – Софийски университет  „Св. 
Климент Охридски”, ФКНФ, катедра Англицистика и американистика, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1. 
Филология; Научна специалност – Германски езици, Съвременен английски 



език (Съвременен английски език - фонетика и фонология, Речеви бази данни 
и акустичен анализ на реч);  

3. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – Софийски университет  „Св. Климент 
Охридски”, Факултет Класически и нови филологии, пенсионер; Област на 
висше образование: 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1 
Филология – Германски езици, Съвременен английски език);  

Резервни членове:  
1. Доц. д-р Снежа Тодорова Цонева- Матюсън – ПУ „Паисий Хилендарски“, 

Филологически  факултет, катедра Английска филология, област на висше 
образование Хуманитарни науки; професионално  направление 2.1. Филология 
(Германски езици-Историческа лингвистика ) – вътрешен. 

2. Доц. д-р Свилен Богданов Станчев – 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: Германски езици - външен; 

Откритото заключително заседание да са проведе на 4 декември 2020 
година от 14.00 часа, Заседателна зала (Ректорат). 
 
7. 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 01.08.2020 г., Мария 
Динкова Ханзърова, редовен докторант към Катедра по руска филология по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; докторска програма Руска литература и с тема 
на дисертационния труд „Отсъстващия персонаж в руската драматургия на 
XIX век” и научен ръководител доц. д-р Николай Михайлов Нейчев. 
 
8. РЕШЕНИЕ: Във връзка с обявените  към катедрата  две редовни 
докторантури по лингвистика за 2020-2021 г. в ДВ, бр. 80/11.09.2020 г. по 
научната специалност 2. Хуманитарни науки. 2.1 Филология Германски езици: 
английски език, ФС одобрява следните уточнения към обявените 
докторантури, а именно: 

1. Редовен докторант по област на висше образование: 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление: 2.1. Филология, Докторска 
програма Германски езици: английски език (Синтаксис на АЕ); 

2. Редовен докторант по област на  висше образование: 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление: 2.1. Филология, Докторска 
програма Германски езици: английски език (Фонетика на АЕ). 

Докторантурата по Фонетика на АЕ заменя обявената докторантура по 
научна специалност 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. 
Филология, Докторска програма Германски езици: английски език 
(Когнитивна лингвистика). 

За докторантурата по Фонетика на АЕ предлагаме научен ръководител 
доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова от СУ „Св. Климент Охридски“. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Български език и френски език : 



 ИД 2 Странознание на Франция (Културни реалии на чуждия език) с 
хораиум 30 часа лекции да се премести от I семестър на учебната 
2020/2021 година в III семестър на учебната 2021/2022 г. 

 
10. 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. Венета Величкова Савова – 45 часа упражнения по Старобългарска 
литература, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по български език: 
1. д-р Николина Красимирова Кирилова – 50 часа упражнения по Методика на 
корейския език, Текуща педагогическа практика и Стажантска практика, с 
тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
1. д-р Анета Николова Петрова – 200 часа упражнения по Руски фолклор и Стара 
руска литература, с тарифна ставка 5.50 лв. на час упражнение. 
2. Цветелина Валентинова Йовчева – 100 часа упражнения по Практически 
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
3. Ивелина Георгиева Чепилска-Гюндузова – 100 часа упражнения по 
Практически руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
4. Таня Стоянова Нейчева – 100 часа упражнения по Практически руски език, с 
тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
1. д-р Светлозара Илиева Лесева – 100 часа упражнения по ИД 3 Приложение на 
компютърната лингвистика в обучението, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 
2. Симона Анастасова Матева – 700 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
3. Драгомир Жоров Марков – 600 часа упражнения по Бизнес умения – 
преговори, управления, лидерство, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
4. д-р Ирина Георгиева Митърчева – 500 часа упражнения по Избираема 
дисциплина и Практически английски език, с тарифна ставка 5.50 лв. на час 
упражнение. 
5. Чавдар Петров Здравчев – 600 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по романистика и германистика 
по Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология (Съвременен испански език)  със срок 2 (два) 
месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да бъде продължен 
договорът на лектора по сръбски и хърватски език Дарка Хербез за 
академичната 2020/2021 г. на длъжност гост-преподавател. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да бъде продължен 
с 2 години, считано от 01.10.2020 г., трудовият договор на ас. Владислава 
Вескова Иванова. 



 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дата и комисия за провеждане на 
защити на дипломни работи в МП „Културноисторическа славистика“. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дата и комисии за провеждане на 
държавен изпит (писмен и устен) и защити на дипломни работи в МП 
„Актуална българистика“. 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 


