
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 13.12.2021 година 

(Протокол  №  232) 
 
 

1. РЕШЕНИЕ: В съответствие със Заповеди № РД-01-968/26.11.2021 г. и № РД-
01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и със Заповед № Р33-
6031/30.11.2021 г. на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” ФС утвърждава 
следния регламент за провеждане на учебните занятия, на семестриалните 
изпити, на държавните изпити, на кандидатдокторантските конкурси и на 
процедурите за научно израстване в рамките на Филологическия факултет 
през периода 13.12.2021 г. – 13.02.2022 г.: 

Учебните занятия и семестриалните изпити със студентите от 
редовна и от задочна форма на обучение приоритетно се провеждат 
неприсъствено в електронна среда. 

При специфична необходимост се допуска присъствено провеждане на 
практически занятия в модулен формат, съгласуван със студентите и с 
Учебен отдел, но само в рамките на два последователни дни. 

Титулярите на учебните дисциплини имат право да предпочетат 
присъствено провеждане на семестриален изпит, като преподавателят не 
е длъжен да насрочи алтернативно дистанционно изпитване в електронна 
среда. 

Държавните изпити и защитите на дипломни работи се провеждат 
присъствено. 

Присъствено трябва да се проведат конкурсите за докторанти, в това 
число и изпитите по чужд език на кандидати нефилолози. 

 Присъствено се провеждат процедурите за заемане на академичните 
длъжности, както и публичните защити на дисертационни трудове. 

Всички участници в присъствените мероприятия трябва да 
притежават валиден документ за ваксинация, за преболедуване или от 
изследване (отрицателен тест за Ковид или документ за наличие на 
антитела) по смисъла на Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на 
здравеопазването.  

Според т. 32 (б) от Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. отговорност и 
контрол при провеждането на присъствените мероприятия следва да носят 
провеждащите практически занятия, титулярите на дисциплини при 
семестриални изпити, председателите на държавни изпитни комисии, 
председателите на научни журита, на конкурси и т.н. Необходимо е да се 
спазват и всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-
968/26.11.2021 г. 
 
2.  РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде предложено на Ректора да назначи д-р 
Десислава Минчева Димитрова на длъжност асистент към Катедрата по 
български език за срок от три години. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява Ярослава Владиславивна Арагонска (специалност 
„Приложна лингвистика“ (английски език и френски език), редовна форма на 



обучение, фак. №1903711091) да премине на обучение по индивидуален план 
през учебната 2021/2022 г. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява промяна на темата на дисертационния труд на Илия 
Иванов Точев, редовен  докторант по област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1, Филология, докторска 
програма Българска литература, с научен ръководител проф. д.ф.н. Иван 
Тодоров Русков от Типологии на„чужденеца в битието“ (скандинавски и 
български конкретизации) в Типологии на„чужденеца в битието“ в новата 
българска литература. 
 
5. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Зоя Георгиева Иванова, 
редовен  докторант  към катедра Руска филология с тема    на  дисертационния 
труд  „Памет и себепознание в еготекстовете на руски писатели емигранти във 
Франция (първата половина на ХХ век)”   и    научен ръководител доцент д-р 
Румяна Кръстева Евтимова по област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки; професионално направление 2.1. Филология; докторска 
програма  Руска литература, ФС утвърждава следния състав на научното 
жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д-р Ренета Ванкова Божанкова – Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология (Руска литература);  

2. Доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова – пенсионер, София; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. Филология 
(Руска литература);   

3. Доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов – Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“; област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Руска литература). 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д-р Златороса Найденова Неделчева-Белафанте – Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. 
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Френска 
литература); 

2. Доц. д-р Николай Михайлов Нейчев – Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, област на висше образование  2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Руска литература). 

Резервни членове:  
1. Доц. д-р Дияна Василева Николова-Багалева – Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология (Западноевропейска литература) – 
вътрешен член;   

2. Проф. д-р Светлана Стойчева Андерсон – НАТФИЗ „Кр. Сарафов“; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. 
Филология (Теория и история на литературата) – външен член. 

Откритото заключително заседание да се проведе на 08 февруари 2022 
година от 14.00 часа, зала „Компас“ (Ректорат). 
 



6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 120.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на Зоя 
Георгиева Иванова, редовен докторант 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. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2021/2022 г. със следните преподаватели: 
Катедра по английска филология: 
1. Проф. д.ф.н. Александър  Владимиров Шурбанов – 20  часа упражнения по 

Проблемът за рода в художествения превод, с тарифна ставка 6,00 лв. на час 
упражнение. 

2. Проф. д.ф.н. Людмила Константинова Костова – 20  часа упражнения по Acts of 
Intercultural and Interlingual Mediation in Lady Mary Wortley Montagu’s Turkish 
Embassy Letters, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

3. Доц. д-р Мария Емилова Пипева – 20  часа упражнения по Преводът на детска 
литература: особености и предизвикателства, с тарифна ставка 6,00 лв. на час 
упражнение. 

4.  Иглика Илиева Василева – 20  часа упражнения по Трудностите при превода 
на 'Одисей' на Дж.Джойс, с тарифна ставка 6,00 лв. на час упражнение. 

5. Даниел Николаев Каменов – 100 страници Специализиран превод, с тарифна 
ставка 5.50 лв. на страница. 

 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема заявката за докторанти за 2022/2023 година: 
 

Катедра № по ред Шифър Област на висше образование, 
професионално направление, 
докторска програма 

Образователна и научна  
степен  “доктор” 

 1.   Редовно Задочно 
 І 2. Хуманитарни науки   
  2.1. Филология   
БЛТЛ 1  Българска литература  

 
2 1 

БЛТЛ 2  Теория и история на 
литературата  

1  

ИЛСЛ 3  Българска литература  
 

3  

ИЛСЛ 4  Теория и история на 
литературата 

1  

ИЛСЛ 5  Антична и западноевропейска 
литература: сравнително 
литературознание  

1  

ОЕИБЕ 6  Български език: историческа 
лингвистика 

1  

ОЕИБЕ 7  Общо и сравнително 
езикознание 

1  



Български език 8  Съвременен български език 
 

3  

Руска 
филология 

9  Руска литература 2  

Руска 
филология 

10  Славянски езици 2  

Славистика 11  Славянски езици 
 

1  

Английска 
филология 

12  Англоезична литература 1  

Английска 
филология 

13  Германски езици: Английски 
език 

2  

Романистика и 
германистика 

10  Романски езици 
 

4  

Романистика и 
германистика 

11  Френскоезична литература 
 

1  

 2.     
 II 1. Педагогически науки   
  1.3. Педагогика на обучението по   
БЛТЛ 12  Методика на обучението по 

български език и литература  
 1 

                                                                                                                  ОБЩО: 25 2 
  
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 

 


