
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 08.11.2021 година 

(Протокол  №  231) 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС избира (28 гласа „за“, 0 гласа „против“) доц. д.ф.н. Татяна 

Иванова Ичевска за „професор“ по област на висше образование 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология  (Българска 

литература – Българска литература след Първата световна война) към Катедрата 

по история на литературата и сравнителното литературознание на 

Филологически факултет 

 
2. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специалност Балканистика: 

 дисциплината Съвременен новогръцки език (Лексикология) от VIII 
семестър, IV курс с 30 часа лекции да се разпредели в VII и VIII семестър, 
IV курс по 15 часа лекции всеки семестър. Хорариумът и кредитите на 
дисциплината да се запазят непроменени. 

Промяната влиза в сила от учебната 2021/2022 година. 
  
3. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалностите Българска филология, Български език и руски език, Български 
език и история, задочно обучение: 

 семинарните занятия по дисциплината Морфология на СБЕ да бъдат 
преместени II курс, IV семестър в  III курс, V семестър. Хорариумът и 
кредитите на дисциплината да се запазят непроменени. 

Промяната се отнася за студентите от изброените по-горе специалности, 
приети през учебната 2020/2021 г. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с информационни технологии:  

 часовете по дисциплината Дигитални библиотеки (I курс, II семестър) 
15 часа лекции и 15 часа упражнения да се трансформират в 30 часа 
упражнения при запазване на съответните кредити. 

Промяната да важи за студентите, приети през 2020 г. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната постоянна промяна в учебния план на 
специалност Лингвистика с информационни технологии:  

 часовете по дисциплината Дигитални библиотеки (I курс, II семестър) 15 
часа лекции и 15 часа упражнения да се трансформират в 30 часа 
упражнения при запазване на съответните кредити. 

Промяната влиза в сила за учебната 2022/2023 година. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2021/2022 г. със следните преподаватели: 



Катедра по българска литература и теория на литературата: 
1. Наталия Иванова Мацева – 100 часа упражнения по Текуща педагогическа 

практика и Стажантска практика, с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение; 
2. Мариана Трифонова Мирчева-Каракашева – 200 часа упражнения по Текуща 

педагогическа практика и Стажантска практика, с тарифна ставка 6.00 лв. на 
час упражнение. 

Катедра по история н литературата и сравнителното литературознание: 
1. Доц. д-р Владимир Атанасов Янев – 20 часа упражнения за изготвяне на 

рецензии на дипломни работи в МП „Актуална българистика“, с тарифна ставка 
8.00 лв. на час упражнение. 

Катедра по български език: 
1. Милка Атанасова Янкова – 270 часа упражнения по Дигитални библиотеки и 

Дигитализация (Практикум), с тарифна ставка 8.00 лв. на час упражнение 
Катедра по руска филология: 
1. Цветелина Валентинова Йовчева – 120 часа упражнения по Практически курс 

по руски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
1. Николета Николаева Георгиева – 200 часа упражнения по Синтаксис на САЕ и  

Практически курс по английски език, с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 
 
7. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Сема Джевджет Куцарова, 
редовен  докторант  към Катедрата по общо езикознание и история на 
българския език 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 по област на висше образование 2. Хуманитарни науки; 
професионално направление 2.1. Филология; докторска програма  Общо и 
сравнително езикознание, ФС утвърждава следния състав на научното жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Иван Петров Чобанов – пенсионер, гр. Пловдив, oбласт на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология 
(Общо и сравнително езикознание) 

2. Доц. д-р Мийрям Неджиб Салим-Ахмед – Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“ – гр. Шумен, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Турски език и 
литература); 

3. Доц. д-р Лъчезар Любенов Перчеклийски – Югозападен университет „Неофит 
Рилски“ – гр. Благоевград, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език); 

4. Доц. д-р Радослав Михайлов Цонев – Югозападен университет „Неофит 
Рилски“ – гр. Благоевград,  област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска – Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език). 

Резервни членове:  



1. Доц. д-р Петя Иванова Несторова – Университет по хранителни технологии, гр. 
Пловдив, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Български език) – външен.  

2. Доц. д.ф.н. Константин Иванов Куцаров – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Български език) – вътрешен. 

Откритото заключително заседание да са проведе на 20 декември 2021 
година от 14.00 часа, зала „Компас“ (Ректорат). 
 
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 утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на Сема 
Джевджет Куцарова, 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 „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. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложението на Катедрения съвет на Катедрата 

по романистика и германистика (Протокол № 176/03.11.2021 г.) за 

трансформиране на  безсрочното трудово правоотношение на доц. д-р 

Малинка Димитрова Дичева-Николова в срочно такова по смисъла на чл. 68, 

ал.1, т.1 от КТ, във връзка с параграф 11 от ЗВО, считано от  09.02.2022 г. за 

срок от една година. 

 
 

 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 


