
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 14.12.2020 

година 
(Протокол  №  222) 

 
1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (28 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д.ф.н. Ваня 
Иванова Зидарова за „професор“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Съвеременен бълграски език, Лексикология) към Катедра по български език 
на Филологически факултет. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (27 гласа „за“, 1 гласа „против“) гл. ас. д-р Атанаска 
Славчева Тошева за „доцент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – 
Историческа лингвистика) към Катедра по руска филология на 
Филологически факултет. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС избира (27 гласа „за“, 1 гласа „против“) гл. ас. д-р Гинка 
Александрова Бакърджиева за „доцент“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски 
езици (съвременен чешки език) към Катедра по славистика на Филологически 
факултет. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС избира (28 гласа „за“, 0 гласа „против“) гл. ас. д-р Младен 
Цветанов Влашки за „доцент“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Антична и 
западноевропейска литература: сравнително литературознание) към 
Катедра по история на литературата и сравнителното литературознание на 
Филологически факултет. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема Елена Иванова Кискинова да бъде зачислена като 
докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по общо езикознание 
и история на българския език, по: област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма Общо и сравнително езикознание; с тема на дисертационния труд 
„Семантични, структурни и лингвокогнитивни особености на немските 
лексикални единици, съдържащи суфиксоидите -weise и -maßen, и техните 
български еквиваленти“ и научен ръководител доц. д-р Борян Георгиев Янев. 
ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от подготовката. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава промяна в наименованието на темата от 
„Семиотични аспекти на номиналната деривация в съвременния турски език 
(в съпоставка с българския)“ на „Семиотични аспекти на номиналната 
деривация при лексеми, назоваващи лица, в съвременния турски език (в 
съпоставка с българския)“ на дисертационния труд Сема Джевджет 
Куцарова, редовен докторант към Катедрата по общо езикознание и история 
на българския език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма Общо и 
сравнително езикознание и научен ръководител доц. д-р Борян Георгиев Янев. 
 



7. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Детелина Георгиева Овчарова с 
дисертационен труд на тема „Двуезичните разговорници през ХІХ век 
(социолингвистичен и лингвистичен дискурс)” и научен ръководител проф. 
д.ф.н. Диана Петрова Иванова 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.ф.н. Димитър Веселинов Димитров – СУ „Св. Климент Охридски”, 

Факултет по класически и нови филологии, област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3  Педагогика на 
обучението по чужди езици (Методика на чуждоезиковото обучение); 

2. Проф. д-р Кина Атанасова Вачкова – пенсионер, ШУ „Епископ Константин 
Преславски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

3. Проф. д-р Надка Николова Николова - пенсионер, ШУ „Епископ Константин 
Преславски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език – История на 
новобългарския книжовен език); 

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. Проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова –  ПУ „Паисий Хилендарски”, Катедра по 
български език, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език). 

Резервни членове: 
1. Доц. д-р Лъчезар Любенов Перчеклийски – ЮЗУ „Неофит Рилски”, 

Филологичедси факултет, катедра „Български език”, област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Български език) - външен; 

2. Доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова  – от Катедрата по български език на ПУ 
„Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език) – вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 5 април 2021 
година от 14:00 часа, в Заседателната зала на ПУ „Паисий Хилендарски” 
(Ректорат). 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на 
Детелина Георгиева Овчарова, 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: „Двуезичните разговорници през ХІХ век 
(социолингвистичен и лингвистичен дискурс)” и с научен ръководител проф. 
д.ф.н. Диана Петрова Иванова. 
 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра по славистика: 



1. Емилия Филиповна Терзиева – 60 часа упражнения по Практически 
полски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Приложна лингвистика (два чужди езика - първи чужд език – немски език): 

 Дисциплината Методика на обучението (Немски език) в VII семестър, която 
е 30 часа лекции и 60 часа семинарни занятия да се коригира на 60 часа 
лекции и 30 часа семинарни упражнения , както е при другите езици. 

Промяната да влезе в сила  от учебната 2021/2022 година в действащия 
учебен план. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2021/2022 година: 

Катедра № по ред Шифър Област на висше образование, 
професионално направление, 
докторска програма 

Образователна и 
научна  
степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 
 І 2. Хуманитарни науки   
  2.1. Филология    
БЛТЛ 1  Българска литература  2 2 
БЛТЛ 2  Теория и история на 

литературата  
1  

ИЛСЛ 3  Българска литература  3  
ИЛСЛ 4  Теория и история на 

литературата 
1  

ИЛСЛ 5  Антична и западноевропейска 
литература: сравнително 
литературознание  

2  

ОЕИБЕ 6  Български език: историческа 
лингвистика  

1  

Български език 7  Съвременен български език  5  
Руска 
филология 

8  Руска литература 1  

Английска 
филология 

9  Англоезична литература 2  

Романистика и 
германистика 

10  Романски езици 
 

4  

Романистика и 
германистика 

11  Френскоезична литература 
 

2  

 2.     
 II 1. Педагогически науки   
  1.3. Педагогика на обучението по   
БЛТЛ 12  Методика на обучението по 

български език и литература  
 1 

                                                                                                                  ОБЩО: 24 3 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 


