
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 25.01.2021 

година 
(Протокол  №  224) 

 
1. РЕШЕНИЕ: ФС избира Александър Станков Халачев  за задочен докторант 
към Катедра по българска литература и теория на литературата по област на 
висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по…, докторска програма Методика на обучението 
по български език и литература с тема на дисертационния труд „Развиване на 
умения за аргументация в контекста на съвременното комуникативно 
ориентирано обучение по български език (5.-7. kлас)” и научен ръководител 
доц. д-р Фани Евгениева Бойкова. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС избира Красилина Георгиева Колева-Костова  за редовен 
докторант към Катедра по български език по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология,  докторска 
програма Съвременен български език с тема на дисертационния труд 
„Структурографски модели на българското сложно изречение” и научен 
ръководител доц. д.ф.н. Петя Николова Бъркалова. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС избира Тобиас Фок за редовен докторант към Катедра 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 
„Дискурсивни конструкти на ниските социални прослойки в 
западноевропейския игрален филм в периода 2000 – 2020 г.” и научен 
ръководител доц. д-р Борян Георгиев Янев. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС избира Цветелина Валентинова Йовчева за редовен 
докторант към Катедра по руска филология по област на висше образование 
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология,  
докторска програма Славянски езици с тема на дисертационния труд 
„Национална специфика на синтактично ниво (върху материал от 
български, руски и английски език)” и научен ръководител доц. д-р Майя 
Димитрова Кузова. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС избира Ралица  Петрова  Кунчева за редовен докторант към 
Катедра 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 
„Перцепция на английската интонация от българи” и научен ръководител 
доц. д-р Снежина Любозарова Димитрова. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС избира Димитър Костадинов Карамитев за редовен 
докторант към Катедра по английска филология по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 



Филология,  докторска програма Англоезична литература с тема на 
дисертационния труд „Историчност и фикционалност в романите на Томас 
Харди” и научен ръководител доц. д-р Яна Атанасова Роуланд. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС избира Полина Георгиева Табакова за редовен докторант към 
Катедра по романистика и германистика по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология,  докторска 
програма Романски езици с тема на дисертационния труд „Съпоставителен 
анализ на глаголните морфологични категории наклонение и време в 
испанския и българския език” и научен ръководител доц. д-р Веселка Ангелова 
Ненкова и доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност „главен асистент“ към Катедрата по английска филология по 
Област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1 Филология, Германски езици: английски език (Фонетика на 
АЕ) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в Държавен вестник. 
 
9. 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 италиански език – 
лингвокултурология) със срок 2 (два) месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява списъка за преобявяване на незаети места за 
докторантури през месец февруари 2021 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    
ИЛСЛ 1  Антична и западноевропейска 

литература: сравнително 
литературознание 

2  

Руска 
филология  

2  Славянски езици 
(Стилистика на СРЕ) 

1  

Английска 
филология 

3  Германски езици: английски език 
(Синтаксис на АЕ) 

1 
 

 
 

ОЕИБЕ 4  Общо и сравнително езикознание 1  

                                                                                                                  ОБЩО: 5 0 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра по руска филология: 
1. Таня Василева Атанасова − 150 часа упражнения по Руска литература на 19 

век и по Практически руски език, с тарифна ставка 4,50 лева за час упражнение. 



2. Катя Георгиева Ганева – 150 часа упражнения по Практически руски език, с 
тарифна ставка по 4,50 лева за час упражнение. 

3. Цветелина Валентинова Йовчева – 120 часа упражнения по Практически 
руски език, с тарифна ставка по 4,50 лева за час упражнение. 

4. Таня Стоянова Нейчева − 220 часа упражнения по Практически руски език, с 
тарифна ставка по 4,50 лева за час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
1. Ралица Петрова Кунчева – 150 часа  упражнения  по  Фонетика на АЕ,  с  

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
2. Димитър Костадинов Карамитев – 200 часа  упражнения по Нова английска 

литература,  с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 
3. Ива Илиева Янкова – 300 часа упражнения по  Синтаксис на английския език,  

с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 
4. Симона Анастасова Матева  – 300 часа  упражнения  по  Синтаксис на 

английския език,  с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за 
учебната 2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра «История и археология»: 
1. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 30 часа упражнения по История на 

балканските народи, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
2. Хон. ас. Ноеми Гарабед Доникян – 50 часа упражнения по Стажантска 

практика (история), с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложението на Катедрения съвет на Катедрата 
по български език (Протокол № 99/18.01.2021 г.) за трансформиране на  
безсрочното трудово правоотношение на доц. д.ф.н. Петя Николова 
Бъркалова в срочно такова по смисъла на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с 
параграф 11 от ЗВО, считано от  16.03.2021 г. за срок от една година. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в състава на Комисията по 
международна дейност към Филологически факултет: 
 На мястото на Божидара Николаева Бонева-Каменова в състава на 

Комисята да бъде включена Весела Атанасова Ганева, редовен докторант 
първа година по „Сравнително литературознание“ към Катедрата по 
история на литературата и сравнително литературознание.  

 
15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява Вадим Атанасов Банев   за консултант по 
английски език  към  Университетския   докторантски център .    
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява отпадането от учебната 2021 – 2022 година на 
бакалавърската специалност Български език и португалски език в редовна 
форма на обучение по професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по... 
 В рамките на специалността Приложна лингвистика (професионално 
направление 2.1. Филология) отпада и опцията за избор за изучаване на 
португалски език като втори чужд език. 
 



17. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява в Кандидатстудентския календар 2021 на 
Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ да бъде заложено провеждането на Състезание по руски език за 
зрелостници  „Я знаток русского языка”. Форматът на провеждане на 
състезанието ще бъде съобразен с действащите в страната и университета 
заповеди и регламенти с цел ограничаване разпространението на  COVID-19.  
  Формата на състезанието е  писмена и отговаря по компонентно 
съдържание и последователност на ниво А2 – В1 според приетите от Съвета на 
Европа Единни европейски критерии за познанията по езици. Оценката от 
състезанието да бъде равностойна на другите балообразуващи оценки при 
кандидатстване за  специалностите Руска филология, Български език и руски 
език.  
 С получена оценка от Състезанието  Отличен (5,50) и по-висока 
участниците да могат веднага да се запишат в желаната от двете 
специалности – Руска филолология или Български език и руски език. 
Участието е безплатно. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 


