
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 19.11.2020 

година 
(Протокол  №  221) 

 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „професор“ към Катедрата по история на литературата и 
сравнителното литературознание по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология, научна 
специалност Българска литература (Българска литература след Първата 
световна война) със срок от 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
 
2. РЕШЕНИЕ: На основание на чл. 29, ал. 1, 2 и 3 от ЗРАС и чл. 81, ал. 1 и 2 от 
ПРАСПУ и във връзка с приключване на процедура за заемане на академична 
длъжност „професор“ в катедрата по български език ФС приема съставът на 
факултетния съвет да бъде еднократно разширен със следните лица: 

 Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова 
 Проф. д.ф.н Диана Петрова Иванова 
 Проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев 

Заседанието на Факултетния съвет  ще се състои на 14.12.2020 година от 14:00 
ч. в 6 аудитория на ПУ „Паисий Хилендарски“. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложението на Катедрения съвет на Катедрата 
по български език (Протокол № 97/09.11.2020г.) за трансформиране на  
безсрочното трудово правоотношение на проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска в 
срочно такова по смисъла на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с параграф 11 от 
ЗВО, считано от  17.12.2020 г. за срок от една година. 
 
4. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Христиана Николаева Кръстева с 
дисертационен труд на тема „Словоред на въпросителните думи в 
българското изречение” и научен ръководител доц. д-р Петя Николова 
Бъркалова 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 Светла Пенева Коева – ИБЕ при БАН, област на висше образование  

2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български 
език); 

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

3. Доц. д-р Петя Иванова Несторова - УХТ – Пловдив, ДЕОФВС, Център по 
езиково обучение, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Бизнес български език и делово 
общуване). 

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 Петя Николова Бъркалова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 
български език, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език). 

Резервни членове:  
1. 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) - външен; 

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) – вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 1 март 2021 
година от 14.00 часа, Заседателна зала (Ректорат). 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на 
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 Български 
език с тема на дисертационния труд „Словоред на въпросителните думи в 
българското изречение” и научен ръководител доц. д-р Петя Николова 
Бъркалова. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде призната дипломата на: 
1. Тобиас Фок, ВУ – Виенски университет (Австрия), Театрални, филмови и 

медийни науки, ОКС магистър (магистър по философия) 
 
7. 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 история на литературата и сравнителното литературознание: 
1. Проф. д-р Иванка Милкова Костова – 100 часа в упражнения по Продуктова 

политика, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение.  
2. Доц. д-р Боян Първанов Славенков – 100 часа упражнения по Стратегически 

мениджмънт, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
Катедра „Славистика“: 
1. Светла Димитрова Джерманович – 200 часа упражнения по Практически 

сръбски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 
2. Ленка Немцова-Михайлова – 200 часа упражнения по Практически чешки 

език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
1. Д-р Димитър Ангелов Панчев – 300 часа упражнения по Ибираема 

дисциплина 3, Избираема дисциплина 4, Факултативна дисциплина2, с тарифна 
ставка 5.50 лв. на час упражнение. 

2. Ивелина Василева Панова – 600 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка по 4.50 лв на час упражнение. 

 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 


