
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 24.01.2022 година 

(Протокол  №  233) 
 
 
1. РЕШЕНИЕ: Във връзка с откриване процедура за придобиване на 
образователна и научна степен "доктор" от Таня Спасова Бедаваджиева, 
редовен  докторант  към катедра по история на литературата и сравнително 
литературознание с тема    на  дисертационния труд  „Фигурата на андрогина 
– вариативност и концепти в европейските литератури“   и    научен 
ръководител доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева по област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология; докторска програма Антична и западноевропейска литература: 
сравнително литературознание, ФС утвърждава следния състав на научното 
жури: 
Външни членове за Пловдивския университет: 
1. Проф. д.ф.н. Амелия Веселинова Личева – СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

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

2. Доц. д-р Цветанка Йорданова Василева-Хубенова – СУ „Св. Климент 
Охридски“, гр. София, 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/; 

3. Доц. д-р Огнян Борисов Ковачев – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, област 
на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2.1. 
Филология;  научна специалност Антична и западноевропейска литература: 
сравнително литературознание. 

Вътрешни членове за Пловдивския университет: 
1. Доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева – 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. Доц. д-р Младен Цветанов Влашки – ПУ „Паисий Хилендарски“, Катедра 
„История на литературата и сравнително литературознание”; област на висше 
образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. 
Филология; научна специалност Антична и западноевропейска 
литература:сравнително литературознание. 

Резервни членове:  
1. Проф. д.ф.н. Румяна Лъчезарова Станчева – СУ „Св. Климент Охридски”, гр. 

София, област на висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално 
направление 2.1. Филология; научна специалност Сравнително 
литературознание – външен;        

2. Доц. д-р Аделина Любомирова Странджева – ПУ “Паисий Хилендарски“ 
Катедра „История на литературата и сравнително литературознание”; област на 
висше образование 2. Хуманитарни науки; професионално направление 2. 1. 



Филология; научна специалност Теория и история на литературата- 
литература за деца и юноши – вътрешен.   

Откритото заключително заседание да се проведе на 18 март 2022 година. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност доцент по област на висшето образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика 
на обучението по български език) със срок два месеца от обнародването му в 
Държавен вестник. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката и приема да 
бъде отчислена с право на защита, считано от 14.12.2021 г., Елена Иванова 
Николова-Кискинова, докторант в самостоятелна форма на обучение към 
Катедра 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 „Семантични, структурни и лингвокогнитивни 
особености на немските лексикални единици, съдържащи суфиксоидите –
weise и –maßen, и техните български еквиваленти” с научен ръководител доц. 
д-р Борян Георгиев Янев. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС избира (30 гласа „за“ и 0 гласа „против“) Боряна Димитрова 
Милушева-Дукова за редовен докторант към Катедра по романистика и 
германистика по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология,  докторска програма Романски 
езици с тема на дисертационния труд „Фразеологичните единици в романите 
на Артуро Перес-Реверте и техния превод на български език“ и научен 
ръководител доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следния ГРАФИК за провеждане на процедури по 
атестиране на академичния състав на ФФ през 2022 година: 
а) Стартиране на процедурите през м. януари 2022 г. и финализиране на 
процедурите през м. юли 2022 г. за следните членове на АС на ФФ:  

Катедра  Атестирано лице  

Славистика  гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова  

гл. ас. д-р Таня Янкова Янкова  

Руска филология  ас. Владислава Вескова Иванова  

гл. ас. д-р Наталия Василева Христова  

Английска филология  гл. ас. д-р Атанас Спасов Манчоров  

преп. Вадим Атанасов Банев  

преп. Здравко Стойков Генов  

Български език  ас. Ралица Желязкова Манолова  

ас. д-р Милена Стоянова Видралска  



Романистика и 
германистика  

доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова  

Българска литература и 
теория на литературата  

доц. д-р Фани Евгениева Бойкова  

История на литературата и 
сравнително 
литературознание  

доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева  

Общо езикознание и 
история на българския 
език  

гл. ас. д-р Галина Ангелова Брусева  

б) Стартиране на процедурите през м. март 2022 г. и финализиране на 
процедурите през м. октомври 2022 г. за следните членове на АС на ФФ:  

Катедра  Атестирано лице  

Руска филология  ас. Маргарита Константинова Куцарова  

Български език  ас. д-р Димитър Паунов Георгиев  

ас. д-р Хван Джонг Джеймс Канг  

Романистика и 
германистика  

преп. Мария Атанасова Нанева  

Българска литература и 
теория на литературата  

проф. д.ф.н. Инна Иванова Пелева  

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава следните атестационни оценки и препоръки: 

 

Атестирано лице  Оценки по видове 
дейности  

Препоръки:  Решение на 
КА  

преп. Полина 
Николаева  
Петкова, член на 
катедрата по АФ  

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 
3.Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна  

  
НЯМА  

№ 1,  
Протокол  
3/20.12.2021.  

гл. ас. д-р  
Бистра  
Василева Дикова, 
член на катедрата по 
БЕ  

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна  

Да ускори работата 
си по 
хабилитационен 
труд.  

№ 2,  
Протокол  
3/20.12.2021.  



гл. ас. д-р Харун 
Харун Бекир,  
член на катедрата по 
ОЕИБЕ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 
3. Административна 
дейност:положителна 
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

  
НЯМА  

№ 3, 
Протокол 
3/20.12.2021. 
токол  

преп. Величка 
Петкова  
Симонова- 
Гроздева, член  
на катедрата по  
ОЕИБЕ  

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 3. 
Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна  

Да подготви за 
защита 
дисертационен труд 
в научната област, в 
която работи.  

№ 4,  
Протокол  
3/20.12.2021.  

преп. Събина 
Авелова  
Вълчанова, член на 
катедрата по ОЕИБЕ.  

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна  

Да подготви за 
защита 
дисертационен труд 
в научната област, в 
която работи.  

№ 5,  
Протокол  
3/20.12.2021.  

гл. ас. д-р Ана  
Иванова  
Маринова, член  
на катедрата по  
БЛТЛ  

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 
3.Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение: 
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна  

Да постави поясен 
акцент  върху  
изследователската 
си дейност и да 
увеличи участието 
си в научни 
форуми.  

№ 6,  
Протокол  
3/20.12.2021.  

гл. ас. д-р Ваня 
Георгиева Георгиева, 
член  
на катедрата по  
БЛТЛ  

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  

Да повиши 
проектната си 
дейност.  

№ 7,  
Протокол  
3/20.12.2021.  



5. Обща атестационна 
оценка: положителна  

гл. ас. д-р  
Милена  
Иванова Стойкова, 
член  
на катедрата по  
РФ  

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 
3.Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна  

Смекчаване на тона 
при общуването със 
студентите; Да 
работи в посока на 
засилване на 
публикационната си 
активност.  

№ 8,  
Протокол  
3/20.12.2021.  

гл. ас. д-р  
Катерина  
Иванова  
Томова, член на 
катедрата по 
Славистика 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 9,  
Протокол  
3/20.12.2021. 
 

гл. ас. д-р  
Борислав  
Славов Борисов, член 
на катедрата по 
Славистика 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 10,  
Протокол  
3/20.12.2021. 
 
 
 
 

гл. ас. д-р Вяра  
Александрова 
Найденова, член на 
катедрата по 
Славистика 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

Да повиши 
активността си в 
организирането на 
конференции и 
други дейности на 
катедрено и 
факултетно 
равнище. 

№ 11,  
Протокол  
3/20.12.2021. 



гл. ас. д-р  
Здравко  
Трифонов  
Дечев, член на  
катедрата по  
ИЛСЛ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 1,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

гл. ас. д-р Соня  
Красимирова  
АлександроваКолева, 
член на  
катедрата по  
ИЛСЛ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 
3.Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
Положителна 
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 2,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

доц. д-р Руси  
Николов  
Николов, член на 
катедрата по РГ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 3,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

гл. ас. д-р  
Станислава Петкова 
Илиева, член на 
катедрата по РГ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 
3.Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 4,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

преп. Юлияна 
Александрова 
Христова, член на 
катедрата по РГ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  

НЯМА № 5,  
Протокол  
4/17.01.2022. 



5. Обща атестационна 
оценка: положителна 
 

преп. Деян Делчев 
Георгиев, член на 
катедрата по РГ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност:положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

Да се включва 
поактивно в 
административната 
дейност на секцията 
по немски език и на 
Катедрата по 
романистика и 
германистика. 

№ 6,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

гл. ас. д-р  
Радослава Илиева 
Минкова, член на 
катедрата по РГ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 
3. Административна 
дейност: положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 7,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

преп. Румяна Илиева  
Маринова, член  
на катедрата по  
АФ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност: положителна  
4. Студентско мнение:  
Положителна 
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 8,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

преп. Златка  
Василева  
Червенкова, член на 
катедрата по  
АФ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност: положителна 
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 9,  
Протокол  
4/17.01.2022. 



преп. Магдалена 
Деянова Гогалчева, 
член на катедрата по  
АФ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 
3.Административна 
дейност: положителна  
4. Студентско мнение: 
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 10,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

гл. ас. д-р   
Росица  
Панайотова  
Декова, член на 
катедрата по АФ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна 3. 
Административна 
дейност: положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 11,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

доц. д-р Яна  
Атанасова Роуланд, 
член на катедрата по АФ 

1. Учебна дейност: 
положителна  
2. Научна дейност: 
положителна  
3. Административна 
дейност: положителна  
4. Студентско мнение:  
положителна  
5. Обща атестационна 
оценка: положителна 

НЯМА № 12,  
Протокол  
4/17.01.2022. 

 
7. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложение за  промяна в наименованието на 
„Комисия по атестиране“ (КА) в „Комисия по атестиране на академичния 
състав“ (КААС). 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2021/2022 г. със следните преподаватели: 
Катедра по руска филология: 
1.  Илонка Кирилова Георгиева – 300 часа упражнения по Руска литература на  
20 век, с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение. 
Катедра по английска филология: 
1. Евстратиос Георгиос Кириакакис – 900 часа упражнения по Практически 
английски език с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение.  
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложението ас. д-р Светлозар Любомиров да бъде 
включен към списъка с хонорувани преподаватели, ангажирани с 
извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град Смолян през втория 
семестър на учебната 2021/2022 година в съответните специалности. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява д-р Аарън Клайст като гост-лектор по програма 
„Фулбрайт“ за втори (летен) семестър на учебната 2021-2022 г. Д-р Аарън 



Клайст е специалист по Стара английска литература и е преподавател в 
университета „Биола“ в гр. Ла Мирада, Калифорния, САЩ. Документите на 
преподавателя са изпратени с официално писмо от фондация „Фулбрайт“ до 
катедра „Английска филология“. Съгласно установената спогодба 
приемащият университет следва да предостави работно място, достъп до 
библиотека и информационни ресурси, учебни часове в съответствие както с 
академичния статут и възможностите на преподавателя, така и с нуждите на 
Филологически факултет. 

Д-р Аарън Клайст ще проведе 30 часа упражнения през втори семестър 
на учебната 2021-2022 г. по дисциплината Dystopian Literature & Film: The 
Limits Of Perfection (Антиутопична литература и кино: границите на 
съвършенството) в IV курс на специалност „Приложна лингвистика 
/Английски език и втори чужд език/“ - редовно обучение. Образователната 
комисия „Фулбрайт“ осигурява стипендия, която покрива разходите по 
пребиваването на лектора.  
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложението на Катедрения съвет на Катедрата 
по български език (Протокол № 3/17.01.2022 г.) на основание § 11 от ПЗР на 
ЗВО да не се прекратява трудовият договор на доц. д.ф.н. Петя Николова 
Бъркалова и да бъде удължен за срок от 1 /една/ година (втора подред), 
считано от 16.03.2022 г. 
 
12. 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 одобрява 
действащия в момента 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 да бъде удължен до 31.03.2022 г. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява преложеният от ФИФ конспект за провеждане на 
писмен държавен изпит за бакалаври в ПН 1.3 Педагогика на обучението по... 
за специалности Гражданско образование, Философия и чужд език и 
Български език и гражданско образование. 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 


