
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 29.06.2021 година 

(Протокол  №  228) 
 
1. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “професор” в Катедрата по история на литературата и сравнителното 
литературознание на Филологическия факултет на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски“, в ДВ. бр. 40 от 15.05.2021 г. по: област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Българска литература – Българска литература след Първата 
световна война), ФС утвърждава следния състав на научно жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Валери Стоилов Стефанов – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Българска литература;                                     

2. Проф. д.ф.н. Милена Георгиева Кирова – СУ „Св. Климент  Охридски“, гр. София, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; научна специалност Българска литература; 

3. Проф. д-р Антония  Веселинова Велкова-Гайдаржиева – ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, гр. Велико Търново, област на висше образование образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология; научна 
специалност Българска литература; 

4. Проф. д-р Радослав Димитров Радев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико 
Търново, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 
направление 1.3. Педагогика на обучението по...; научна специалност Методика 
на обучението по българска литература. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова-Ямболиева – ПУ „Паисий 

Хилендарски“,  Катедра „История на литературата и сравнително 
литературознание”; област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2. 1. Филология; научна специалност Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия, и Австралия /Сравнително 
литературознание/; 

2. Проф. д.ф.н. Иван Тодоров Русков – ПУ “Паисий Хилендарски“, Катедра „История 
на литературата и сравнително литературознание”, област на висше образование 
2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. Филология; научна 
специалност Българска литература; 

3. Доц. д-р Гергина Василева Кръстева – ПУ “Паисий Хилендарски“, Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2.1. Филология; 
научна специалност Българска литература.  

Резервни членове 
1. Доц. д-р Ноеми Асенова Стоичкова-Иванова – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология ; научна специалност Българска литература  - 
външен;                                    



2. Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева - ПУ “Паисий Хилендарски“,  Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. Филология; 
научна специалност  Българска литература – вътрешен. 

 
2. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по английска филология на 
Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“, в ДВ. бр. 40 от 15.05.2021 г. по: област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски 
езици: английски език – Фонетика на английския език), ФС утвърждава 
следния състав на научно жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 
1. Доц. д-р Цвета Христова Луизова-Хорева – Университет по хранителни 

технологии; Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт; 
Център по езиково обучение; Област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
Професионално направление 2.1 Филология; Научна специалност  Английски 
език, Семантика; 

2. Доц. д-р Яна Валентинова Чанкова – ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград,  Област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1 
Филология; Научна специалност  Английски език, История на английския език;  

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова, от Катедрата по български език при 

ПУ„Паисий Хилендарски, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология Български език - Съвременен 
български език;  

2. Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова - Пловдивски университет „Паисий       
Хилендарски“; Филологически факултет; катедра Български език; Област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление 2.1 
Филология; Научна специалност Български език; 

3. Доц. д-р Ани Иванова Кемалова – ПУ “Паисий Хилендарски“, Филологически 
факултет; катедра Общо езикознание и история на българския език, област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; Професионално направление: 2.1. 
Филология;  История на българския език; 

Резервни членове 
1. Доц. д-р Ноеми Асенова Стоичкова-Иванова – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология ; научна специалност Българска литература  - 
външен;                                    

2. Доц. д-р Мила Димитрова Кръстева - ПУ “Паисий Хилендарски“,  Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки;  професионално направление 2. 1. 
Филология;научна специалност  Българска литература – вътрешен. 

Конкурсният изпит да са проведе на 01 септември 2021 година от 13.00 часа, в 
9-а семинарна зала, 3 ет. Ректорат. 
 
3. РЕШЕНИЕ: Във връзка обявения конкурс за заемане на академичната 
длъжност “главен асистент” в Катедрата по романистика и германистика на 
Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий 



Хилендарски“, в ДВ. бр. 40 от 15.05.2021 г. по: област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен 
италиански език - лингвокултурология), ФС утвърждава следния състав на 
научно жури: 
Външни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д.ф.н. Дина Савова Манчева – СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра 

Романистика, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Френска литература) 

2. Проф. д-р Петър Иванов Моллов – СУ “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); 

Вътрешни членове за Пловдивския университет 
1. Проф. д. ф. н. Вера Тервел Маровска – ПУ “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 – ПУ “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 Елена Славова Гетова – ПУ “Паисий Хилендарски” област на висше 
образование  2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Българска литература (Възрожденска литература)). 

Резервни членове 
1. 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) 

2. Доц. д-р  Дияна Василева  Николова-Багалева – ПУ „Паисий Хилендарски“; 
Катедра по история на литературата и сравнително литературознание, Област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология (Антична и западноевропейска литература).  

Конкурсният изпит да са проведе на 01 септември 2021 година от 11.30 часа, в 
зала „Компас“, Ректорат. 
 
4.  РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова за гост-
преподавател на ½ щат в Катедрата по история на литературата и сравнително 
литературознание за академичната 2021/2022 година. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова за гост-
преподавател на ½ щат в Катедрата по български език за академичната 
2021/2022 година. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС избира проф. д.ф.н. Иван Вълчев Кънчев за гост-преподавател 
на ½ щат в Катедрата по романистика и германистика за академичната 
2021/2022 година. 
 



7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде продължен договорът на лектора по 
италиански език д-р Роберто Адинолфи на длъжност гост-преподавател за срок 
от една година, считано от 01.10.2021 г. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде продължен договорът на лектора по немски 
език Тобиас Фок на длъжност гост-преподавател за срок от една година, 
считано от 01.10.2021 г. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава предложение до Ректора да бъде продължен с 1 
година, считано от 01.10.2021 г., трудовият договор на ас. д-р Хван Джонг 
Джеймс Канг. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени допълнително граждански 
договори за учебната 2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. доц. д-р Соня Райчева Спилкова – 150 часа упражнения по ИД, Хоспетиране и 
Стажантска практика, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по славистика: 
1. Светла Димитрова Джерманович – 15 часа упражнения по Сравнителна 
граматика, с тарифна ставка 4.00 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
1. Йоана Николаева Иванова – 50 часа упражнения по Практически английски език, 
с тарифна ставка 4.50 лв. на час упражнение. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени допълнително граждански 
договори за учебната 2021/2022 г. със следните преподаватели: 
Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. Д-р Станка Петрова-Христова – 150 часа упражнения по Старобългарска 

литература, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение; 
2. Доц. д-р Соня Райчева Спилкова (пенсионер) – 450 часа упражнения по 

Хоспетиране, ИД 3, МОБЕЛ, Текуща и стажантска практика и лекции в МП 
„Съвременни тенденции в обучението по български език и литература (5. – 12. 
клас)“, с тарифна ставка 8.00 лв. на час упражнение; 

3. Проф. д-р Ангел Маринов Петров – 85 часа в МП „Съвременни тенденции в 
обучението по български език и литература (5. – 12. клас)“, с тарифна ставка 9.00 
лв. на час упражнение; 

4. Мариана Трифонова Мирчева-Каракашева (пенсионер) – 320 часа 
упражнения по Текуща педагогическа практика и Стажантска практика, с 
тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по история налитературата и сравнителното литературознание: 
1. Доц. д-р Людмила Бойкова Дикова – 200 часа упражнения по дисциплината ИД 

Управление на проекти, с тарифна ставка 8.00 лв. на час упражнение; 
2. Наташа Методиева Ценева – 100 часа упражнения по дисциплината   Държавно 

и публично управление, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение; 
3. Доц. д-р Боян Първанов Славенков – 100 часа упражнения по дисциплината 

Стратегически мениджмънт, с тарифна ставка 8.00 лв. на час упражнение; 
4. Проф. д-р Иванка Милкова Костова – 100 часа упражнения по дисциплината 

Продуктова политика, с тарифна ставка 9.00 лв. на час упражнение; 



5. Д-р Дора Василева Маринова – 100 часа упражнения по дисциплините 
Българска литература след Освобождението до Първата световна война и 
Българска литература след Първата световна война, с тарифна ставка 7.00 лв. на 
час упражнение; 

6. Даниела Петкова Стамболиева-Лукова – 100 часа упражнения по 
дисциплината Обща икономическа теория, с тарифна ставка 6.00 лв. на час 
упражнение.  

7. Проф. д-р Желка Недкова Генова – 50 часа упражнения по Организационно 
поведение, с тарифна ставка 9.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по общо и сравнително езикознание: 
1. Проф. д.и.н. Кирил Парашкевов Павликянов – 275 часа упражнения 

по Новогръцка литература, Византийска литература и текстове, държавен 
изпит, с тарифна ставка 10.00 лв. на час упражнение.  

2. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – 350 часа упражнения по Увод в 
общото езикознание, Модерни теории за език, Мултилингвизъм, Лингвогеография 
на Европа и История на лингвистичните учения, с тарифна ставка 9.00 лв. на час 
упражнение.  

3. Доц. д-р Димитър Атанасов Мирчев – 180 часа упражнения по Класически език, 
с тарифна ставка 8.00 лв. на час упражнение.  

4. Доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед – 80 часа упражнения по Османотурски 
език, с тарифна ставка 8.00 лв. на час упражнение.   

5. Доц. д-р Христо Иванов Салджиев – 700 часа упражнения по Практически 
турски език, Странознание на Турция, Балканска турска диалектология, ИД3, ФД 
3, ФД 4, История на Турция, държавен изпит, с тарифна ставка 8.00 лв. на час 
упражнение.   

6. Докт. Сема Джевджет Куцарова – 300 часа упражнения по Практически турски 
език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение.  

Катедра по български език: 
1. Проф. д.ф.н. Стефана Петрова Димитрова – 70 часа упражнения по Модерни 

теории за езика в МП „Актуална българистика“ и 30 часа упражнения за 
председателство в Националната конференция за студенти и докторанти, с 
тарифна ставка по 9,00 лв. на час упражнение. 

2. Проф. д-р Светла Пенева Коева – 120 часа упражнения по Синтаксис на СБЕ, с 
тарифна ставка по 9,00 лв. на час упражнение. 

3. Проф. д-р Красимира Славчева Алексова - 100 часа упражнения по 
Социолингвистика в МП „Актуална българистика“ и 80 часа упражнения за 
ръководство на дипломанти, с тарифна ставка по 9,00 лв. на час упражнение. 

4. Проф. д.ф.н. Владимир Георгиев Пенчев – 130 часа упражнения по История на 
българистиката и славистиката в МП „Актуална българистика“, с тарифна 
ставка по 9,00 лв. на час упражнение. 

5. Доц. д-р Петя Иванова Русинова-Несторова – 120 часа упражнения по 
Избираема и факултативна дисциплина, с тарифна ставка по 8,00 лв. на час 
упражнение. 

6. Д-р Милена Петрова Добрева  – 120 часа  упражнения по Дигитални 
библиотеки, с тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение. 

7. Д-р Николина Красимирова Кирилова – 100 часа  упражнения по Методика на 
корейския език, Текуща педагогическа практика, Преддипломна педагогическа 
практика и Хоспетиране, с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 



8. Д-р Десислава Минчева Димитрова – 500 часа  упражнения по Морфология на 
СБЕ и Езикова култура, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

9. Ас.  Ким  Унг  Ки  - 500 ч. упр. по Практически корейски език, и Факултативни 
дисциплини, с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 

10. Мария Димитрова Миличина – 200 часа упражнения по Езикова култура, с 
тарифна ставка по 6,00 лв. на час упражнение. 

11. Димитър Тотев Минев – 120 часа упражнения по Дигитални библиотеки, с 
тарифна ставка по 10,00 лв. на час упражнение. 

Катедра по славистика: 
1. Д-р Петя Сашева Клинкова – 200 часа упражнения по Практически чешки език, с 

тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение; лекции по История на Чехия  и 
Културна антропология на славяните в МП “Културноисторическа славистика”, с 
тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение; 

2. Д-р Росина Георгиева Кокудева – 200 часа упражнения по Практически чешки 
език“, с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение; 

3. Светла Димитрова Джерманович – 200 часа упражнения по Сравнителна 
граматика, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение и по Практически 
сръбски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

4. Ленка Немцова-Михайлова – 150 часа упражнения по Практически чешки език 
в МП “Славистика“ и “Културноисторическа славистика”, с тарифна ставка 6.50 
лв. на час упражнение. 

Катедра по руска филология:  
1. д-р Анета Николова Петрова – 260 часа упражнения по Руски фолклор и Стара 

руска литература, с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение. 
2. Таня Василева Атанасова – 200 часа упражнения по Руска литература на 19. век, 

с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение . 
3. Илонка Кирилова Георгиева – 250 часа упражнения по Руска литература на 20. 

Век, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 
4. Катя Георгиева Ганева – 200 часа упражнения по Методика на обучението по 

руски език и Практически руски език, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение 
5. Таня Стоянова Нейчева ‒ 650 часа упражнения по Практически курс по руски 

език, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 
6. Докторант Зоя Георгиева Иванова – 240 часа упражнения по Руска литература 

на 20. век, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение 
7. Докторант Олга Васкова Моллова – 200 часа упражнения по Практически курс 

по руски език, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 
8. Стефан Пламенов Иванчев – 320 часа упражнения по Морфология на китайския 

език, Синтаксис на китайския език и Стилистика на китайския език, с тарифна 
ставка по 8,50 лв. на час упражнение. 

9.  Ивелина Димитрова Димитрова – 220 часа упражнения по Практически 
китайски език, с тарифна ставка по 8,50 лв. на час упражнение. 

10. Веселина Ангелова Урумова – 220 часа упражнения по Китайска 
литература, с тарифна ставка по 8,50 лв. на час упражнение. 

11. Георги Пламенов Златев – 100 часа упражнения по Странознание на Китай 
и ИД 6 Китайска цивилизация, с тарифна ставка по 8,50 лв. на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков  - 1200 часа упражнения по:  

Странознание на Великобритания, Странознание на англоeезичните страни, 



Американска литература и  Практически английски език, с тарифна ставка  8.00 
лв. на час упражнение; 

2. Доц. д-р Дейвид Брус Дженкинс – 350 часа упражнения по Стилистика на АЕ, 
ИД4  и ФД3, с тарифна ставка  8.00 лв. на час упражнение; 

3. Д-р Светлозара Илиева Лесева – 100 часа упражнения по ИД3 Приложни задачи 
по компютърна лингвистика, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение;  

4. Д-р Ирина Георгиева Митърчева – 400 часа упражнения по Пактически 
английски език и ИД 5, с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение; 

5. Д-р Ивайло Йорданов Дагнев – 350 часа упражнения по Практически английски 
език и ИД 5, с  тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение; 

6. Д-р Димитър Ангелов Панчев – 300 часа  упражнения по ИД 3 , ИД5, ИД 4 и ФД 2, 
с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение; 

7. Вивиан Саркис Арабян – 1400 часа упражнения  по Практически английски език, 
с  тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

8. Венцислав  Василев Василев – 1500 часа упражнения по Практически английски 
език, Специализиран английски  език, ИД2 и ФД, с  тарифна ставка 6.50 лв. на час 
упражнение; 

9. Елисавета Кумчева Тодорова – 1100 часа упражнения по Практически 
английски език, ИД 4 и ИД 7,  с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

10. Докторант Ралица Петрова Кунчева – 550 часа упражнения по Съвременен 
английски език (Фонетика),  с  тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

11.  Докторант Димитър Костадинов Карамитев  – 400 часа упражнения по  
Нова английска литература, Викторианска литература, ИД 3 Практикум по 
история на литературата, ИД 4 Практикум по история на литературата и 
Практически английски език, с  тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

12. Докторант ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ КАМЕНОВ – 900 часа упражнения по 
Практически английски език, ФД Аналитично четене и ФД Аналитично писане, 
Странознание на САЩ, ИД 5 и Английска литература Просвещение, с   тарифна 
ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

13. Докторант Емилия  Валериева Койчева – 300 часа упражнения по 
Практически английски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

14. Таня Илиева Стоянова – 700 часа упражнения по Текуща педагогическа 
практика, Стажантска педагогическа практика  и Хоспетиране по английски език,  
с  тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

15. Елизабет Огнянова Кумчева – 500 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 6.50 лв на час упражнение; 

16. Сашко Ангелов Павлов – 700 часа упражнения по ФД 1, Основи на превода, 
Теория на превода и  Практически английски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час 
упражнение; 

17. Илиан Пенков Друмев – 650 часа упражнения по Практически английски 
език, с тарифна ставка по 6.50 лв на час упражнение;  

18. Мила Димитрова Кромичева – 500 часа упражнения  по Практически 
английски език, с  тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

19. Петър Христов Стойков – 750 часа упражнения по Практически английски 
език, с  тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

20. Поля Тодорова Мандулова – 650 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

21. Евстратиос Георгиос Кириакакис – 600 часа упражнения  по Практически 
английски  език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  



22. Мария Александрова Стоенчева – 500 часа упражнения  по Практически 
английски  език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

23. Симона Анастасова Матева –  800 часа  упражнения по  Съвременен 
английски език (Синтаксис) и Практически английски език, с тарифна ставка 6.50 
лв. на час упражнение;  

24. Цветелина Димитрова Цветкова – 600 часа упражнения  по Практически 
английски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

25. Богданка Кирилова Адаму – 400 часа упражнения по Практически 
английски език и ИД, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

26. Ива Илиева Янкова – 500 часа упражнения по Практически английски език, 
Съвременен английски език (Синтаксис) и ИД,  с тарифна ставка 6.50 лв. на час 
упражнение; 

27. Ана Маринова Димитрова – 600 часа упражнения  по Практически английски 
език, ИД и ФД 3 Нетрадиционна журналистика,  с тарифна ставка 6.50 лв. на час 
упражнение;  

28. Деница Валентинова Цветанова – 450 часа упражнения  по Практически 
английски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

29. Йоана Николаева Иванова – 400 часа упражнения по Практически 
английски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

30. Ивелина Василева Панова – 400 часа упражнения по Общополитически 
превод и Практичеси анлийски еизк, с тарифна ставка 6.50 лв. за час упражнение;  

31. Сотир Николов Рангелов – 300 часа упражнения  по ИД  Преводачески 
софтуер  и  ИД 4, с  тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

32. Драгомир Жоров Марков – 200 часа упражнения по ИД Бизнес умения, с 
тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение;  

33. Елена Владимировна Толстощеева – 100 часа упражнения по 
Факултативна дисциплина,   с тарифна ставка 6.50 лв. за час упражнение;  

34. Снежана Кочева Александрова – 100 часа упражнения по Увод в 
администрирането, с  тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по романистиика и германистика: 
1. Доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 900 часа упражнения по Методика на  

обучението по френски език, Методика на обучението по немски език, Методика на 
обучението по испански език, Лексикология на френски език, Теория на превода и 
Практически френски език, с тарифна ставка 8.00 лв на час упражнение; участие в 
научно жури и  участие в комисия за конкурси за докторанти по френски език, 
съгласно тарифата на Правилника на Пловдивския университет “Паисий 
Хилендарски”. 

2. Д-р Соня Хмаяк Мекенян – 600 часа упражнения по Практически френски език, с 
тарифна ставка  6.50 лв. на час упражнение. 

3. Стефан Георгиев Кралев – 400 часа  упражнения по Практически френски език, 
с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

4. Кунка Василева Широкова – 800 часа упражнения по Практически френски език, 
с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение. 

5. Анета Илиева Тошева – 300 часа упражнения по Практически  френски език, с 
тарифна ставка 6.00 лв на час упражнение. 

6. Зоя Георгиева Иванова – 200 часа упражнения по Практически италиански език, 
с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение 

7. Д-р Мария Димитрова Чернева – 400 часа упражнения по Практически френски 
език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 



8. Тодор Здравков Георгиев – 300 часа упражнения по Практически немски език, с 
тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение.  

9. Лидия Борисова Силва – 200 часа упражнения по Португалски език, 
заплащането е за сметка на Португалското посолство в гр. София, съгласно 
споразумение за сътрудничество между Институт „Камойнш“ – София и ПУ 
„Паисий Хилендарски“. 

 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени допълнително граждански 
договори за учебната 2021/2022 г. със следните преподаватели: 
Катедра „История и археология“: 
1. Проф. д.и.н. Людмил Йорданов Спасов – 130 часа упражнения по История на 

България (1878-1944 г.) – І -II част и История на България (1878-1944 г.) –  II част, 
с тарифна ставка 9,00 лв. на час упражнение.  

2. Проф. д-р Иван Михайлов Тодоров – 35 часа упражнения по Тракология, с 
тарифна ставка 9,00 лв. на час упражнение.  

3. Доц. д-р Василка Атанасова Танкова – 65 часа упражнения по Историография,  
с тарифна ставка 8,00 лв. на час упражнение.  

4. Доц. д-р Агоп Гарабед Гарабедян – 70 часа упражнения по Геополитика на 
съвременните Балкани, с тарифна ставка 8,00 лв. на час упражнение.  

5. Доц. д-р Бойко Герчев Белегов – 130 часа упражнения по История на Русия, ИД 
5 („Културни реалии на Полша“), с тарифна ставка 8,00 лв. на час упражнение. 

6. Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов – 90 часа упражнения по „История на 
България (XV-XVII в.)“ и ИД 5 („Увод в османотурската дипломатика и 
палеография“), с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение.  

7. Хон. ас. Ноеми Гарабед Доникян – 140 часа упражнение по Хоспитиране 
(история), Текуща педагогическа практика (история) и Стажантска практика 
(история), с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.  

8. Хон. ас. Кристиян Нинов Лъсков – 10 часа упражнения по Средновековна обща 
история – I и II част, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.  

9. Хон. ас. Денис Богомилов Иванов – 15 часа упражнения по История на България 
(Възраждане), с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение.  

 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2021/2022 г. със следните преподавателиза обучението в магистърските 
програми – Английски език и методика (специалисти), Английски език и 
методика (неспециалисти), Английски език и методика за предучилищен и 
начален училищен етап, Лингвистика и превод, Превод и бизнес комуникация, 
Language and Linguistics към катедрата по английска филология: 
1. Проф. д-р Дафинка Иванова Генова – курс по „Анализ на дискурса”; 
2. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – курсове по „Техники и жанрови 

специфики на превода”, „Превод на юридическа литература”, „Стратегии на 
нучното изследване”, „Превод на евродокументация”, „ Консекутивен превод”, 
„Странознание на Великобритания”, „Американска литература”, „Език и 
литерура” и  практически английски език; 

3. Доц. Михаил Страшимиров Грънчаров – курс по „Генеративен синтаксис”;  
4. Доц. д-р Христо Маринов Стаменов – курс по „Контрастивна лингвистика”; 
5. Доц. д-р Свилен Богданов Станчев – курс по „Функционална граматика”;  
6. Преп. д-р  Ирина Георгиева Митърчева – курс по „Превод на медицинска 

литература.  



7. Ас. Сашко Ангелов Павлов – курсове по „Превод на техническа литература“; 
„Теория на превода“, „Анализ на грешките при превода“и практически английски 
език; 

8. Ас. Сотир Николов Рангелов – курс по „Информационнни технологии в превода” 
и стажанстска практика. 

 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните нехабилитирани преподаватели на 
основен трудов договор и хонорар, които да водят лекции на студентите от 
специалности “Български език и история“ (редовно и задочно обучение) през 
учебната 2021/2022 г. съгласно Правилника на Университета:  

1. Гл. ас. д-р Мина Колева Маринова;  
2. Гл. ас. д-р Дамян Борисов Борисов; 
3. Ас. д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева; 
4. Ас. д-р Самуил Стойков Шивачев; 

 
15. РЕШЕНИЕ: ФС избира Атанас Добромиров Добрев за редовен докторант към 
Катедрата по история на литературата и сравнително 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 „Норвежкият roman noir  и преводната му рецепция в 
България“ и научен ръководител доц. д-р Младен Цветанов Влашки. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС избира Елена Светославова Минчева за редовен докторант 
към Катедрата по история на литературата и сравнително 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 „Дарио Фо на българска „сцена“ и научен ръководител 
доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева. 
17. РЕШЕНИЕ: ФС избира Павлина Стефанова Петкова за 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, с тема на 
дисертационния труд "Концептът „въздух“ в българския и английския език 
през призмата на лингвокултурологията" и научен ръководител проф. д-р Иван 
Петров Чобанов. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС избира Николета Николаева Георгиева за редовен докторант 
към Катедрата 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 
„Синтактични функции на конструкции с причастия в английския език в 
съпоставка с българския“ и научен ръководител доц. Михаил Страшимиров 
Грънчаров. 
 
19. РЕШЕНИЕ: ФС приема да не се допускат до семестриален изпит по 
Практически чужд  език студенти, които  не са издържали  успешно същия 
изпит от предходните  години.  



Правилото важи за всички чужди езици, които се изучават във 
Филологическия факултет. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема Регламент на Филологическия факултет за 
провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност „главен 
асистент“ в съответствие с чл. 60 (3) от ПРАСПУ. 
 
21. РЕШЕНИЕ: Във връзка с чл. 57 от ЗВО и чл. 106 ал. 2 от Правилника за 
устройството и дейността на ПУ ФС утвърждава следните документи: 
 1. Проект за изменение на Правилник за атестиране на академичния 
състав на ФФ; 
 2. График за провеждане на процедури по атестиране на академичния 
състав на ФФ за 2021 г. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в учебните планове 
на специалностите Български език и руски език, Лингвистика с информационни 
технологии с руски език като втори чужд, Лингвистика с бизнес 
администрация с руски език като втори чужд и Приложна лингвистика с 
руски език като втори чужд – редовно обучение за учебната 2021/2022 
година: 

 ИД 6 Обучението по руски език през призмата на функционално-
комуникативната граматика в специалност Български език и руски език – 
р.о., с хорариум 30 часа лекции и преподавател доц. д-р Атанаска Тошева, да 
се премести от VII семестър, IV курс в VIII семестър, IV курс, като студентите 
слушат лекционния курс в поток с IІІ курс Руска филология (ФД 5, с хорариум 
15 часа лекции). В учебните разписания на двете специалности да бъде 
заложен по-високият хорариум – 30 часа лекции; 

 ИД 7 Превод на художествен текст – междуезикови и интеркултурни 
предизвикателства в специалност Български език и руски език – р.о., с 
хорариум 15 часа лекции и преподавател доц. д-р Юлиана Чакърова и ФД 4  в 
специалност Лингвистика с бизнес администрация с руски език като втори 
чужд, с хорариум 30 часа лекции да се преместят от VIII семестър, IV курс в  
VII семстър, IV курс, като студентите слушат лекционния курс в поток с IV курс 
РФ (ИД 5, с хорариум 30 часа лекции). В учебните разписания на трите 
специалности да бъде заложен по-високият хорариум – 30 часа лекции; 

 Теоретичен курс втори чужд език (фонетика)  в специалност Приложна 
лингвистика с руски език като втори чужд с хорариум 15 часа лекции и 15 
часа упражнения и преподавател гл. ас. д-р Людмила Минкова, да се премести 
от III семестър, II курс в IV семестър, II курс, като студентите посещават 
лекциите и семинарите в поток с І курс РФ и БЕРЕ; 

 ИД 1 Основи на руския правопис в специалност ЛИТ с руски език като втори 
чужд – р.о., с хорариум 15 часа лекции и 15 часа семинарни занятия и 
преподавател гл. ас. д-р Людмила Иванова Минкова, да се премести от III 
семестър, II курс в IV семестър, II курс, като студентите посещават лекциите и 
семинарите в поток с І курс Лингвистика с маркетинг (ИД 1 в нейния учебен 
план, със същия хорариум: 15 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения).  

 



23. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните еднократни промени в учебните планове 
на специалностите Френска филология и Български език и френски език за 
учебната 2021/2022 година: 

 Френска литература (Средновековие, Ренесанс, Класицизъм, Просвещение) за II 
курс специалност „Френска филология“ (30 часа лекции/30 часа упражнения) 
от II курс, III семестър да се премести в II курс, IV семестър, за да е в поток с I 
курс ПЛФЕ. 

 Френска литература (Ренесанс, Класицизъм, Просвещение) за II курс 
специалност  БЕФЕ (30 часа лекции/15 часа  упражнения) от II курс, III 
семестър да се премести в II курс, IV семестър, за да е в поток с I курс  ПЛФЕ.  

 
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните промени   в избираемите дисциплини на 
бакалавърска програма Английски език  и културно наследство.  

 ИД 3: Анализ на етнографски материали 
                         Публична история и национална митология 

 ИД 4: Исторически, архитектурни и етнографски обекти и комплекси 
                          Виртуални идентичности 

 ИД 5: Представяне на културното наследство в туризма на преживяването 
                          Национална кухня 
Промените се налагат с оглед оптимизиране на учебния процес. 
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за преподаватели (хонорувани), 
ангажирани с извеждането на учебния процес във Филиала „Любен Каравелов“ 
в град Кърджали през учебната 2021/2022 година в съответните специалности. 
 
26. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложението ас. д-р Мария Христова Петкова да 
бъде включена към списъка с хонорувани преподаватели, ангажирани с 
извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град Смолян през втория 
семестър на учебната 2020/2021 година в съответните специалности. 
 
27. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложената промяна в състава на комисия за 
писмен държавен изпит за ОКС „бакалавър“ за специалност „Български език и 
английски език“ през учебната 2020/2021 г. във Филиала на ПУ в град Смолян. 
 
28. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява на мястото на докторант Даниел Каменов в 
комисията по въпроси, свързани с млади учени и постдокторанти към 
Филологическия факултет, да бъде включен докторант Илия Точев. Промяната 
е необходима поради изискването в Комисията да има член с докторантски 
статут. 
Актуалният състав на Комисията да бъде, както следва: 
Председател: проф. д.ф.н. Диана Иванова 
Зам.-председател: доц. д-р Борян Янев 
Членове: доц. д-р Снежа Цонева-Матюсън 
                        доц. д-р Димитър Кръстев 
                        гл. ас. д-р Борислав Борисов 
                        гл. ас. д-р Райна Танчева (постдокторант) 
                        докт. Илия Точев (млад учен) 
 



29. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде редуциран с 30% годишният норматив за 
академичната 2021/2022 г. на ас. Гергана Тодорова Иванова-Вълева поради 
трайно и непоправимо увреждане на гласните струни след неуспешна 
операция. 
 
30. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде редуциран с 30% годишният норматив за 
академичната 2021/2022 г. на гл. ас. д-р Вяра Александрова Найденова поради 
решение от ТЕЛК. 
 
31. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 29.06.2021 г., Мария Иванова 
Анастасова, докторант на самостоятелна подготовка към Катедра по 
английска филология  пообласт на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, докторска програма „Германски 
езици: Английски език” с тема на дисертационния труд „Аналитичните 
конструкции с глаголите  съм и имам  и минало причастие в староанглийски 
и в старобългарски“ с научен ръководител доц. д-р Антоанета Стефанова 
Джельова. 
 
32. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следните такси за провеждане на изпити към 
Център TestDaF ПУ „Паисий Хилендарски“: 

 Таксата за участие в международния онлайн изпит TestDaF се определя 
на 145.00 € или 290.00 лв.  – в съответствие с решението на Институт 
TestDaF (Германия). 

 Таксата за участие в международния изпит TestAS се определя на 115.00 
€ или 230.00 лв.  – в съответствие с решението на Институт TestDaF 
(Германия). 

 Таксата за участие в международния онлайн изпит onSET (немски и 
английски език) за устоновяване нивото на владеене на съответния език 
се определя на 22.50 € или 45.00 лв.  – в съответствие с решението на 
Институт TestDaF (Германия). 

 
33. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява Теодора Момчилова Симеонова (специалност 
„Приложна лингвистика“ (английски и китайски език) р.о., фак. №1703711029) 
да премине на обучение по индивидуален план през учебната 2020/2021 г. 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 
 
 


