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РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за четирите години от 
подготовката на Александър Станков Халачев, 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 българскиезик 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. ФС утвърждава план-сметката за първата 
година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Тобиас Фок, 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. ФС утвърждава план-сметката за 
първата година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Красилина Георгиева Колева-Костова, редовен  докторант 
към Катедра по българския 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. ФС утвърждава план-
сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Цветелина Валентинова Йовчева, 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. ФС утвърждава 
план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Ралица  Петрова  Кунчева, 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. ФС утвърждава план-сметката за 
първата година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Димитър Костадинов Карамитев, 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: 
„Историчност и фикционалност в романите на Томас Харди“ и научен 
ръководител доц. д-р Яна Атанасова Роуланд. ФС утвърждава план-сметката 
за първата година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Полина Георгиева Табакова, 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 научни ръководители доц. д-р Веселка 
Ангелова Ненкова и доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. ФС утвърждава 
план-сметката за първата година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Траяна 
Ангелова Латева, редовен докторант към Катедра по история на 
литературата и сравнителното литературознание по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Антична и западноевропейска литература: 
сравнително литературознание с тема на дисертационния труд 
„Репрезентации на 1920-те в литературата и киното“ и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова. ФС утвърждава 
план-сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Весела 
Атанасова Ганева, редовен докторант към Катедра по история на 
литературата и сравнителното литературознание по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Антична и западноевропейска литература: 
сравнително литературознание с тема на дисертационния труд „Музиката и 
романът от края на ХХ и началото на ХХІ век (проблеми на екфразиса и 
времепротичането)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова 
Протохристова. ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Диана 



Георгиева Мъркова, редовен докторант към Катедрата 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 „Семантика и прагматика на т.нар. 
сегашно страдателно причастие в съвременния български език” и научен 
ръководител доц. д-р Красимира  Ангелова Чакърова. ФС утвърждава план-
сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Васил 
Николов Стаменов, редовен докторант към Катедрата 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 „Значението свитеделственост  в 
съвременния български език” и научен ръководител доц. д-р Красимира  
Ангелова Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Анна 
Василева Шкодрова, редовен докторант към Катедра по романистика и 
германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, докторскапрограма: “Романски 
езици”, с тема на дисертационния труд “Реалност и фикция във френския 
роман от първата половина на 19 в.“и научен ръководител доц. д-р Златороса 
Найденова Неделчева-Белафанте. ФС утвърждава план-сметката за втората 
година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Иванка 
Ненова Ненова, 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 “Индивидът и обществото във 
френския роман от епохата на романтизма” и научен ръководител доц. д-р 
Златороса Найденова Неделчева-Белафанте. ФС утвърждава план-сметката 
за втората година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава много добрата оценка за първата година от подготовката на 
Росина Алексиева Какова, редовен докторант към Катедрата 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 "Гласните във френския и българския 
език – акустично описание с отчитане на перцептивната интеграция на 
честотните им компоненти” и  научен ръководител доц. д-р Руси Николов 
Николов. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 



РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората година от подготовката на Наталия 
Иванова Мацева, 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 българскиезик и 
литература”, с тема на дисертационния труд „Развиване на ключовата 
компетентност „Умения за учене“ при работа с текст в обучението по 
бълагрски език (5. – 7.  клас)“ и научен ръководител доц. д-р Фани Евгениева 
Бойкова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на 
докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководители 
утвърждава добрата оценка за втората година от подготовката на Илия 
Иванов Точев, редовен докторант към Катедра по история на литературата и 
сравнителното литературознаниепо област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление 2.1Филология; докторска 
програма „Българска литература” с тема на дисертационния труд „Типологии 
на „чужденеца в битието“ (скандинавски и български конкретизации)“ и 
научен ръководител проф. д.ф.н Иван Тодоров Русков. ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава средната оценка за втората година от подготовката на Емилия 
Валериева Койчева, 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 “Предикатори на 
успеваемостта при усвояване на втори език от младежи:„Склонност за 
изучаване на езици и нейната роля при усвояване на английски като втори 
език и български като трети език (от носители на гръцки език)“ и научен 
ръководител проф. д-р Мила Димитрова Вълчанова. ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководители 
утвърждава средната оценка за втората година от подготовката на Полина 
Николаева Петкова, докторант на самостоятелна подготовка  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 „Хеджинг в 
академичния писмен дискурс: съпоставка между английски и български 
научни статии“. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2021 г., Теодора Петрова 
Кашилска, редовен докторант към Катедра по българска литература и теория 
на литературата пообласт на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, докторска програма „Българска 
литература” с тема на дисертационния труд „Свидетелски почерци на 



българската литературна история (Писателските мемоари за периода 
между двете световни войни)“ с научен ръководител проф. д.ф.н. Любка 
Петрова Липчева-Пранджева. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2021 г., Сема Джевджет 
Куцарова, 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 „Семиотични 
аспекти на номиналната деривация при лексеми, назоваващи лица, в 
съвременния турски език (в съпоставка с българския)“ и научен ръководител 
доц. д-р Борян Георгиев Янев. 
 
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 01.03.2021 г., Мария 
Тодорова Бялдимова, 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 „Словообразувателна и семантична структура на 
сложните съществителни имена в българския език” и научен ръководител 
проф. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2021 г., Зоя Георгиева 
Иванова, редовен докторант към Катедра по руска филология по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма „Руска литература”, с тема на 
дисертационния труд „Памет и себепознание в еготекстовете на руски 
писатели емигранти във Франция (първата половина на ХХ век)” и научен 
ръководител доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислен с право на защита, считано от 01.03.2021 г., Даниел Николаев 
Каменов, 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 „Екзистенциални теми и мотиви в творчеството на 
Томас Улф“ и научен ръководител доц. д-р Йордан Йорданов Костурков. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2021 г., Галина Атанасова 
Станкова, 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 "Глаголната категория таксис в испанския и 
българския език (съпоставително изследване)” и научен ръководител проф. 
д. ф. н. Иван ВълчевКънчев. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 

1. Проф. д.и.н. Кирил Прашкевов Павликянов – 30 часа упражнения по 
Старогръцки език, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по славистика: 
1. Станимир Василев Петров – 60 часа упражнения по Новогръцки език, с 

тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 

2. Стефан Пламенов Иванчев ‒ 160 часа упражнения по Съвременен 
китайски език, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение. 

3. Таня Стоянова Нейчева ‒ 200 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

4. Катя Георгиева Ганева ‒ 120 часа упражнения по Практически курс по 
руски език, с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

5. Зоя Георгиева Иванова – 40 часа упражнения по Руска литература на 20. 
век, тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
1. Гл. ас. д-р Светлозара Илиева Лесева – 70 часа  упражнения  по ФД 

"Приложения на компютърната лингвистика в преподаването", с тарифна 
ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

2. Богданка  Кирилова Адаму  – 200 часа упражнения  по Практически 
английски език,  с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

3. Елена Владимировна Толстощеева – 200  часа упражнения по 
Факултативна дисциплина,  с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

4. Деница Валентинова Цветанова – 250 часа упражнения  по Практически 
английски език,  с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение; 

5. Йоана Николаева Иванова – 250 часа  упражнения  по  Практически 
английски език,  с  тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 

 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра “История и археология”: 

1. Хон. aс. Ноеми Гарабед Доникян – 30 часа упражнения по Хоспитиране, с 
тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
 

РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекъсната поради семейни причини 
докторантурата на Емилия Валериева Койчева, 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 
“Предикатори на успеваемостта при усвояване на втори език от младежи: 
Склонност за изучаване на езици и нейната роля при усвояване на английски 
като втори език и български като трети език (от носители на гръцки език)“ 



и научен ръководител проф. д-р Мила Димитрова Вълчанова., считано от 
01.03.2021 г. до 01.09.2021 г. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС пирема да бъде призната дипломата на: 

1. Роберто Адинолфи, ВУ – Римски университет Тор Вергата (Италия), 
Преподаване на италиански език и култура на чужденци, ОКС магистър 

 
 
РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде свикано Общо събрание на Филологическия 
факултет на 30.03.2021 г. и определя следната му структура: включва 125 
души, от  които: 

 100 души академичен състав (от тях 41 души хабилитирани 
преподаватели и 59 души – главни асистенти, асистенти и 
преподаватели); 

 6 души административен и помощен персонал; 
 13 студенти; 
 6 докторанти. 

 
РЕШЕНИЕ: ФС избира (32 гласа „за“, 0 гласа „против“) ас. д-р Джесика 
Сиаботару Де Манев за „главен асистент“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Съвременен испански език) към катедрата по романистика и германистика на  
Филологическия факултет. 
 
РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност „Български език и гражданско образование“, прием 2018 г. – 
дисциплината „Демография“ да бъде преместена от 5 (пети) в 7 (седми) 
семестър. 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 


