
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 04.10.2021 година 

(Протокол  №  230) 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (28 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Бистра Димитрова 
Поповска за „главен асистент“ по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология  Германски 
езици: английски език  (Фонетика на английския език) към Катедрата по 
английска филология на  Филологическия факултет. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС избира (28 гласа „за“, 0 гласа „против“) д-р Роберто Адинолфи 
за „главен асистент“ по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология  (Съвременен италиански език – 
лингвокултурология) към Катедрата по романистика и германистика на  
Филологическия факултет. 
  
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема да предложи на Ректора ас. Мария 
Иванова  Анастасова да бъде преназначена  на безсрочно преподавателско 
място, считано от  20  октомври 2021 г. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема проф. д.ф.н. Христина Милева Тончева-Тодорова да 
води дисциплината "Българска средновековна епиграфика" в специалност 
„Българска филология“, 2 курс, като ФД 3 при редовно обучение и като ФД 4 
при задочно обучение. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС  одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Български език и гражданско образование за учебната 2021/2022 
г.:  

 дисциплината „Демография“ да се премести от V семестър в VI семестър 
при запазване на хорариума от 30/15 и съответните кредити. 

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

 дисциплината „Дигитални библиотеки“ да се премести от II семестър в IV 
семестър при запазване на хорариума от 15/15 и съответните кредити. 

Промяната да важи за студентите, приети през учебната 2020 г. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС  одобрява предложения от катедра “История и aрхеология” 
списък с избираеми и факултативни дисциплини за учебната 2021/2022 г., 
отнасящ се за специалност “Български език и история“ – редовно и задочно 
обучение. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС  одобрява следните предложения, свързани с практическото 
педагогическо обучение на студентите от специалност „Български език и 
история“ – редовно и задочно обучение: 

 Не се допускат до провеждане на Текуща педагогическа практика по 
история студентите, които не са положили успешно изпитите по 



дисциплините: Педагогика; Психология; Методика на обучението по 
история. 

 Не се допускат до провеждане на Стажантска практика (Преддипломна 
педагогическа практика) по история студентите, които не са положили 
успешно изпитите по дисциплините: История на Стария свят; 
Тракология; История на България (Средновековие); Средновековна обща 
история; История на Византия; История на България (ХV-ХVІІ в.); 
История на България (Възраждане); Нова обща история; История на 
балканските народи (ХV-ХХ в.); История на България (1878-1944 г.). 

 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2020/2021 г. със следните преподаватели: 
Катедра по английска филология: 

1. Петър Христов Стойков – 32 часа упражнения по Практически английски 
език с тарифна ставка 4.50 лв на час упражнение. 

 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2021/2022 г. със следните преподаватели: 
Катедра по общо езикознание и история на българския език: 

1. доц. д-р Димитър Атанасов Мирчев – 120 часа упражнения по Класически 
език с тарифна ставка 8.00 лв на час упражнение. 

Катедра „Славистика”: 
1. д-р Петя Сашева Клинкова – 250 часа упражнения по Практически чешки 

език с тарифна ставка 7.50 лв. на час упражнение; 
2. Светла Димитрова Джерманович – 200 часа упражнения по Практически 

сръбски език с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 
3. Цветомира Станимирова Стоянова – 150 часа упражнения по Практически 

чешки език с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 
4. Цветелина Георгиева Поюклиева – 700 часа упражнения по Практически 

полски език с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 

1. Радка Атанасова Чобанова – 120 часа упражнения по Практически курс по 
руски език с тарифна ставка 6.50 лева на час упражнение. 

2. Теодора Момчилова Симеонова – 150 часа упражнения по Практически 
курс по китайски език с тарифна ставка 8 .50 лева на час упражнение. 

Катедра по английска филология: 
1. д-р Величка Любомирова Спасова – 120 часа упражнения по Синтаксис на 

САЕ и Практически английски език с тарифна ставка  7.50 лв. на час 
упражнение; 

2. Деляна Господинова Михнева – 360 часа упражнения  по ИД и 
Практически английски език с тарифна ставка  6.50 лв. на час упражнение;  

3. Петър Анастасов Маринов – 400 часа упражнения по Практически 
английски език с тарифна ставка  6.50 лв. на час упражнение. 

Катедра по романистика и германистика: 
1. проф. д-р Петър Иванов Моллов – 200 часа упражнения по 

Испанска   литература  I част с тарифна ставка 9.00 лв на час упражнение. 
2. доц. д-р Стефка Василева Кожухарова  – 300 часа упражнения по ИД 4 

Писане и редактиране на текст  испански  език, Стилистика на СИЕ, 
Практически испански език с тарифна ставка  8.00 лв. на час упражнение. 



3. доц. д-р Мая Николова Тименова-Коен – 500 часа упражнения по Френска 
литература І част, Социолингвистика, Практически френски език, Основи на 
превода, Основи на художествения превод, Жанрове и тематология, Методи 
в ЧЕО, Швейцарска литература с тарифна ставка  8.00 лв на час упражнение. 

4. Анна Василева  Шкодрова – 120 часа упражнения по Практически френски 
език с тарифна ставка 6.50 лв на час упражнение. 

5. Иванка Ненова Ненова – 120 часа упражнения по Практически френски 
език с тарифна ставка 6.50 лв на час упражнение. 

6. Полина Георгиева Табакова – 120 часа  упражнения по Практически 
испански език с тарифна ставка 6.50 лв на час упражнение. 

7. Стела   Георгиева  Тютюнджиева – 400 часа упражнения по Практически 
немски език  с тарифна ставка 6.50 лв на час упражнение. 

 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2021/2022 г. със следните преподаватели: 
Катедра „История и археология”: 

1. доц. д-р Румяна Йоргова Комсалова – 40 часа упражнения по История на 
България (Средновековие) с тарифна ставка 8.00 лв на час упражнение. 

2. доц. Пламен Василев Славов – 35 часа упражнения по История на 
религиите с тарифна ставка 8.00 лв на час упражнение. 

 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за допълване на списъка с 
преподаватели (хонорувани), ангажирани с извеждането на учебния процес 
във Филиала на ПУ в град Смолян през втория семестър на учебната 
2021/2022 година в съответните специалности. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дата и комисия за провеждане на 
държавен изпит (защити на дипломни работи) в магистърска 
програма  Културноисторическа славистика  към Филологическия факултет. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължена докторантурата на Олга 
Васкова Моллова Чапърова, редовен докторант към Катедрата 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 „Функционално-семантичното поле на 
локативността в съвременния български и руски език”, с научен 
ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова, считано от 01.10.2021 
год. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде продължено прекъсването поради семейни 
причини на 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 01.09.2021 г. до 01.03.2022 г. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема признаване на период на обучение в чужбина на: 

1. Марко Васков Доински, ВУ – Университет  на Гранада (Гранада, Испания), 
Английска филология, редовно обучение, период от септември 2018 до юни 
2021, придобити 114 ECTS 

ФС признава двугодишен (четири семестъра) период на обучение на Марко 
Доински в ОКС бакалавър и той да бъде записан като студент 3 курс (5 
семестър) в специалност “Английска филология” на ПУ. 
Признаването на положените еквивалентни дисциплини да се извърши с 
Протокол за признаване, а полагането на приравнителни такива, където е 
необходимо, с издаване на ИП от Учебен отдел. 

 

 
 
 

 

 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 

 


