
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 26.04.2021 година 

(Протокол  №  227) 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема следното видоизменение на графика за провеждане на 
поправителна и ликвидационна сесия за студентите от четвърти курс (редовно 
обучение) на специалностите от бакалавърски програми и на студентите от пети 
курс на специалностите Балканистика и Славистика:  

За студентите от 4 курс, редовно обучение, чиито учебни дисциплини в 
седми и осми семестър по учебен план завършват с изпит и/или текуща оценка, 
предлагам следния график: 

Поправителна сесия: 1 – 6 юли 2021 г. 
Ликвидационна сесия: 1 – 15 септември 2021 г.   

 Същият график да важи и за студентите от пети курс на специалностите 
Балканистика и Славистика, чиито учебни дисциплини в девети и десети 
семестър по учебен план завършват с изпит и/или текуща оценка. 

ФС приема този график да не важи за студентите от бакалавърски 
програми (редовно обучение), които ще се явяват на изпит с индивидуален 
протокол по дисциплини извън изучаваните в VII и VIII семестър според 
действащия учебен план на специалността. За тях остава валиден вече 
утвърденият в началото на учебната година график на поправителните и 
ликвидационните изпитни сесии: 

Поправителна сесия: 01.09.2021 г – 15.09.2021 г. 
Ликвидационна сесия: 16.09.2021 г – 23.09.2021 г. 
 

2. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява график с дати и комисии за провеждането на 
държавни изпити във Филологическия факултет през календарната 2021 
година. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните на учебните планове на следните 
специалности във Филологически факултет:  
Бакалавърски програми: Българска филология (редовно и задочно обучение), 
Английска филология, Френска филология, Руска филология (редовно и задочно 
обучение), Приложна лингвистика с първи чужд – английски език, Приложна 
лингвистика с първи чужд – френски език, Приложна лингвистика с първи чужд 
– немски език, Приложна лингвистика с първи чужд – испански език, Български 
език и английски език, Български език и френски език, Български език и немски 
език, Български език и италиански език, Български език и испански език, 
Български език и новогръцки език, Български език и турски език, Български език 
и руски език (редовно и задочно обучение), Български език и китайски език, 
Български език и корейски език, Български език и история (редовно и задочно 
обучение), Български език и гражданско образование, Биология и английски език, 
История и чужд език.  
Магистърски програми: Балканистика, Славистика (славистичен и 
българистичен профил), Теория и практика на чуждоезиковото обучение (за 
неспециалисти), Английски език и методика (за специалисти и за 
неспециалисти), Английски език и методика за предучилищен и начален 



училищен етап, Методика на обучението по български език и литература (за 
неспециалисти, редовно и задочно обучение), Съвременни тенденции в 
обучението по български език и литература (5 – 12. клас).  
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебните планове на специалности 
Лингвистика с информационни технологии, Лингвистика с маркетинг и 
Лингвистика с  бизнес администрация: 

 за дисциплината Теория на превода II курс, IV семестър 30 часа лекции се 
преобразуват в 15 часа лекции и 15 часа упражнения. 

 
5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Приложна лингвистика (с втори чужд език испански език): 

 Дисциплината Лексикология на съвременния испански език да бъде 
преместена в IV курс, I семестър като се запази хорариума и съответния брой 
кредити. 

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с информационни технологии: 

 Избираема дисциплина 3 (Културни реалии) да се преименува на 
Словообразувателни модели в съвременния испански език.  

 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с информационни технологии: 

 Избираема дисциплина 3 да бъде преместена в IV курс, I семестър като се 
запази хорариума и съответния брой кредити. 

 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Български зик и немски език: 

 Дисциплината Стилистика (немски език) от IV курс, VIII семестър да се 
премести в IV курс, VII семестър,  за учебната 2021/ 2022 година. 

 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната промяна в учебния план на специалност 
Лингвистика с маркетинг: 

 Дисциплината Пласмент и пласментна политика от IV курс, VIII семестър 
да се преименува на  Дистрибуция и маркетингова логистика и от 
хорариума отпадат 15 часа упражнения. Промяната влиза в сила за 
студентите, приети през 2018 година. 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с бизнес администрация за учебната 2021/2022: 

 Дисциплината Организационно поведение да се премести от III курс, VI 
семестър в III курс, V семестър при запазване на хорариума от 30/0 и 
съответните кредити. 

 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява Деляна Николова Мирчева (специалност „Английски 
език и методика“ – за неспециалисти з.о., фак. №2003598089) да премине на 
обучение по индивидуален план през учебната 2020/2021 г. 



12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява Георги Валентинов Найденов (специалност 
„Английска филология“ р.о., фак. №2003041110) да премине на обучение по 
индивидуален план през учебната 2020/2021 г. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дати и комисии за провеждане на 
Държавен изпит и защити на дипломни работи  на студенти от специалностите 
Български език и история (р.о. и з.о.) и Балканистика за учебната 2020-2021 г . 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложената държавна изпитна комисияи за 
Интегриран практико-приложен изпит за квалификация „учител по 
история“ за учебната 2020-2021 г. 
 
15. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Даниел Николаев Каменов, редовен  
докторант  към катедра Английска филология с тема    на  дисертационния труд  
„Екзистенциални теми и мотиви в творчеството на Томас Улф“   и    научен 
ръководител доцент д-р Йордан Йорданов Костурков по област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма  Англоезична литература  , ФС утвърждава 
следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 

1. Проф. д.ф.н. Албена Кузманова Бакрачева – Нов Български Университет, 
Департамент Англицистика, област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; Професионално направление: 2.1. Филология; Научна специалност - 
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
Американска литература; 

2. Проф. д.ф.н.  Корнелия Димова Славова – Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Факултет по класически и нови филологии, катедра 
„Англицистика и американистика“, област на висше образовение: 2. 
Хуманитарни науки; професионално направление: 2.1.Филология  
(Американска култура и литература); 

3. Доц. д-р Ярмила  Николова Даскалова – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 
Филологически факултет, катедра „Англицистика и американистика“, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 
Филология. Научна специалност: Литература на народите на Европа, 
Америка, Африка, Азия и Австралия - Нова и най-нова английска литература 
19-21 век. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д-р Яна Атанасова Роуланд – ПУ “Паисий Хилендарски“, катедра Английска 

филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално 
направление: 2.1. Филология; Научна специалност - Литература на народите на 
Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – История на английската 
литература Викторианска литература;  

2. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – от Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ - пенсионер, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление: 2.1. Филология; Научна специалност - Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – Английска 
литература – Просвещение. 

Резервни членове:  



1. Доц. д-р Витана Василева Костадинова  ПУ „Паисий Хилендарски“, 
Филологически  факултет, катедра Английска филология, област на висше    
образование 2. Хуманитарни науки; професионално  направление 2.1. Филология 
(Английска литература: Романтизъм и  превод на култура )- вътрешен; 

2. Доц. д-р Петя Цонева Иванова – ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Филологически 
факултет, катедра „Англицистика и американистика“, област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1 Филология. 
Научна специалност: Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия 
и Австралия – външен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 30 юни 2021 
година от 13.00 часа, зала „Компас“ (Ректорат). 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 120.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на 
Даниел Николаев Каменов, редовен докторант 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. 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на Елица 
Димитрова Миланова – редовен докторант към Катедрата по руска филология 
в ПУ “Паисий Хилендарски” по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология, докторска програма 
Славянски езици, с тема на дисертационния труд „Лингвокултурологичен 
потенциал на митонимите в руския и китайския език” и научен ръководител 
доц. д-р Надя Петрова Чернева. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра по английска филология: 
1. Доц. Д-р Йордан Йорданов Костурков – 400 часа упражнения по Странознание на 

Великобритания, Странознание на англоезичните страни, Английска литература 
– Просвещение, Американска литература, Практически английски език и История 
на литературата, с тарифна ставка  7.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по славистика: 
1. Тодор Здравков Георгиев – 320 часа упражнения по Практически немски език, с 

тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените комисии за провеждане на държавни 
изпити за специалности „Български език и английски език“ и „Български език 
и история“ през учебната 2020/2021 г. във Филиал „Любен Каравелов“, гр. 
Кърджали. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала „Любен Каравелов“ 
в град Кърджали през втория семестър учебната 2020/20211 година в 
съответните специалности. 



 
21. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град Смолян 
през втория семестър на учебната 2020/2021 година в съответните 
специалности. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените комисии за писмени държавни 
изпити за ОКС „бакалавър“ за специалности „Български език и английски език“ 
и „Български език и история с културен мениджмънт“  през учебната 
2021/2022 г. във Филиала на ПУ в град Смолян. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град Смолян 
през учебната 2021/2022 година в съответните специалности. 
ФС приема в предложенията за хонорувани преподаватели да бъде добавен гл 
ас. д-р Иван Чолаков, който да поеме курса по Методика на обучението по 
български език вместо доц. д-р Фани Бойкова. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложението на Катедрения съвет на Катедрата 
по славистика (Протокол № 150/30.03.2021 г.) за трансформиране на  
безсрочното трудово правоотношение на доц. д-р Дарина Дончева Дончева в 
срочно такова по смисъла на чл. 68, ал.1, т.1 от КТ, във връзка с параграф 11 от 
ЗВО, считано от  01.08.2021 г. за срок от една година. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде продължен договорът на лектора по 
сръбски и хърватски език Дарка Хербез за академичната 2021/2022 г. на 
длъжност гост-преподавател. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава комисия по атестация към Филологическия 
факултет в състав: 
Председател: 
Доц. д-р Ани Иванова Кемалова 
Членове: 
гл. ас. д-р Иван Чолаков 
доц. д-р Гергина Кръстева 
доц. д-р Теофана Гайдарова 
гл. ас. д-р Димитрина Костадинов-Хамзе 
гл. ас. д-р Людмила Минкова 
доц. д-р Витана Костадинова 
гл. ас. д-р Боряна Тенчева 
 
 

 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 


