
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 18.01.2021 

година 
(Протокол  №  223) 

 
1. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по романистика и германистика на 
Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“, в ДВ. бр. 99 от 20.11.2020 г. по: област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Съвременен испански език), ФС утвърждава следния състав на научно жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д-р Петър Иванов Моллов – Софийски университет “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 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. Доц. д-р Адриана Христова Миткова, Софийски университет “Св. Климент 

Охридски”,  Катедра по испанистика и португалистика, област на висше 
образование: 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Социолингвистика на испанския език) – външен. 

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) – вътрешен.  

 

                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 
                      /Татяна Динкова/ 
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