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(Протокол  №  234) 
 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на 
Александър Станков Халачев, задочен докторант към Катедрата по българска 
литература и теория на литературата по област на висше образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по…, докторска програма Методика на обучението по български 
език и литература с тема на дисертационния труд „Развиване на умения за 
аргументация в контекста на съвременното комуникативно ориентирано 
обучение (5.-7. клас)“ и научен ръководител доц. д-р Фани Евгениева Бойкова. 
ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката на 
докторанта. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за третата година от подготовката на Наталия 
Иванова Мацева, задочен докторант към Катедрата по българска литература 
и теория на литературата по област на висше образование 1. Педагогически 
науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, 
докторска програма Методика на обучението по български език и литература 
с тема на дисертационния труд "Развиване на ключовата компетентност. 
Умения за учене  при работа с текст в обучението по български език (5.-7. 
клас)" и научен ръководител доц. д-р Фани Евгениева Бойкова. ФС утвърждава 
план-сметката за четвъртата година от подготовката на докторанта. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората година от подготовката на Весела 
Атанасова Ганева, 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 „Музиката и 
романът от края на ХХ и началото на ХХІ век (проблеми на екфразиса и 
времепротичането)“ и научен ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова 
Протохристова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората година от подготовката на Траяна 
Ангелова Латева, 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 



„Репрезентации на 1920-те в литературата и киното“ и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Клео Стефанова Протохристова. ФС утвърждава 
план-сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на 
Красилина Георгиева Колева-Костова, редовен докторант към Катедрата по 
български език по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, докторска програма 
Съвременен български език, с тема на дисертационния труд 
„Структурографски модели на българското сложно изречение” и научен 
ръководител доц. д.ф.н. Петя Николова Бъркалова. ФС утвърждава план-
сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората година от подготовката на Диана 
Георгиева Мъркова, редовен докторант към Катедрата по български език по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, докторска програма Съвременен български 
език, с тема на дисертационния труд „Семантика и прагматика на т.нар. 
сегашно страдателно причастие в съвременния български език” и научен 
ръководител доц. д-р Красимира  Ангелова Чакърова. ФС утвърждава план-
сметката за третата година от подготовката на докторанта. 
 
7.  РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората година от подготовката на Васил 
Николов Стаменов, редовен докторант към Катедрата по български език по 
област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално 
направление 2.1. Филология, докторска програма Съвременен български 
език, с тема на дисертационния труд „Значението свитеделственост  в 
съвременния български език” и научен ръководител доц. д-р Красимира  
Ангелова Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за третата година от 
подготовката на докторанта. 
 
8. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на 
Цветелина Валентинова Йовчева, редовен докторант към Катедрата по руска 
филология по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 
професионално направление 2.1. Филология, докторска програма Славянски 
езици, с тема на дисертационния труд „Национална специфика на 
синтактично ниво (върху материал от български, руски и английски език)“ и 
научен ръководител доц. д-р Майя Димитрова Кузова. ФС утвърждава план-
сметката за втората година от подготовката на докторанта. 
 
9. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Ралица 
Петрова Кунчева, 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  „Перцепция на английската 
интонация от българи” и научен ръководител доц. д-р Снежина Любозарова 
Димитрова. ФС утвърждава план-сметката за втората година от подготовката 
на докторанта. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на 
Димитър Костадинов Карамитев, редовен докторант към Катедрата по 
английска филология по: област на висше образование: 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление: 2.1. Филология, докторска програма 
Англоезична литература,  с тема на дисертационния труд  „Историчност и 
фикционалност в романите на Томас Харди" и научен ръководител доц. д-р 
Яна Атанасова Роуланд. ФС утвърждава план-сметката за втората година от 
подготовката на докторанта. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Полина 
Георгиева Табакова, редовен докторант към Катедрата 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 „Съпоставителен анализ на 
глаголните морфологични категории наклонение и време в испанския и 
българския език” , с научни ръководители доц. д-р Веселка Ангелова Ненкова 
и доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. ФС утвърждава план-сметката за 
втората година от подготовката на докторанта. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората година от подготовката на Анна 
Василева Шкодрова, редовен докторант към Катедрата 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 "Реалност и фикция във френския 
роман от първата половина на 19 в.“ , с научен ръководител доц. д-р 
Златороса Найденова Неделчева-Белафанте. ФС утвърждава план-сметката за 
третата година от подготовката на докторанта. 
 
13. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората година от подготовката на Иванка 
Ненова Ненова, редовен докторант към Катедрата 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 “Индивидът и обществото във 
френския роман от епохата на романтизма”, с научен ръководител доц. д-р 
Златороса Найденова Неделчева-Белафанте. ФС утвърждава план-сметката за 
третата година от подготовката на докторанта. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за втората година от подготовката на Росина 
Алексиева Какова, редовен докторант към Катедрата 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 “Гласните във френския и българския 
език – акустично описание с отчитане на перцептивната интеграция на 
честотните им компоненти”, с научен ръководител доц. д-р Руси Николов 
Николов. ФС утвърждава план-сметката за третата година от подготовката на 
докторанта. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава индивидуалния план за трите години от 
подготовката на Боряна Димитрова Милушева-Дукова, 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. ФС утвърждава план-сметката за първата година от подготовката на 
докторанта. 
 
16. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава много добрата оценка за третата година от подготовката и 
приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2022 г., 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 Съвременен български 
език, с тема на дисертационния труд „Функционално-семантичното поле на 
локативността в съвременния  български и руски език” и научен 
ръководител доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова. 
 
 
17. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава много добрата оценка за третата година от подготовката и 
приема да бъде отчислена с право на защита, считано от 01.03.2022 г., Илия 
Иванов Точев, 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 Българска литература  с тема на дисертационния труд „Типологии 
на „чужденеца в битието“ в новата българска литература“ и научен 
ръководител проф. д.ф.н. Иван Тодоров Русков. 
 
18. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде прекратена, поради лични причини, считано 
от 01.03.2022 г. 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. 



 
19. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава план-сметка от 150.00 лева за отпечатване на 
автореферат за присъждане на научнообразователна степен „доктор“ на Таня 
Спасова Бедаваджиева, редовен докторант 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 „Фигурата на андрогина – 
вариативност и концепти в европейските литератури" и научен 
ръководител доц. д-р Светла Кирилова Черпокова-Захариева. 
 
20. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2021/2022 г. със следните преподаватели: 
Катедра по български език: 
1. проф. д.ф.н. Живка Стефанова Колева-Златва – 90 часа упражнения по 
Психолингвистика в магистърска програма Актуална българистика с тарифна 
ставка 9,00 лв. на час упражнение. 
Катедра „Славистика“: 
1. Цветомира Станимирова Стоянова – 50 часа упражнения по Практически 

чешки език с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 
2. Ленка Немцова – 50 часа упражнения по Практически чешки език с тарифна 

ставка 6.50 лв. на час упражнение. 
Катедра по руска филология: 
1. д-р Анета Николова Петрова – 150 часа упражнения по Стара руска 

литература с тарифна ставка по 7,50 лв. на час упражнение 
2. д-р Зоя Георгиева Иванова – 120 часа упражнения по Руска литература на 20. 

век с тарифна ставка 7,00 лв. на час упражнение и 90 часа упражнения по Руска 
литература на 20. век с тарифна ставка 7,50 лв. на час упражнение 

3. Таня Василева Атанасова − 150 часа упражнения по Руска литература на 19 
век и Практически руски език с тарифна ставка 6,50 лв. на час упражнение 

4. Олга Клименко − 60 часа упражнения по Бизнес китайски с тарифна ставка 8,50 
лв. на час упражнение 

Катедра по английска филология: 
1. Мариана Стефанова Хил – 20 часа упражнения по Предизвикателствата на 

конферентния превод с тарифна ставка 6.00 лв. на час упражнение 
Катедра по романистика и германистика: 
1. доц. д-р Хачик Дикран Хачикян – 300 часа упражнения по Теория на превода, 

Методика на обучението по чужд език и Практикум по превод с тарифна ставка 
8.00 лв. на час упражнение. 

2. д-р Мария Димитрова Чернева – 200 часа упражнения по Практически 
френски език с тарифна ставка 7.00 лв. на час упражнение. 

3. Стефан Георгиев Кралев – 100 часа упражнения по Практически френски език 
с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 

4. Тодор Здравков Георгиев – 350 часа упражнения по Практически немски език 
с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 

5. Стела Георгиева Тютюнджиева – 100 часа упражнения по Практически немски 
език с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение. 

 
21. РЕШЕНИЕ: Във връзка със статута на ПУ „Паисий Хилендарски“ като 
изследователски университет и разработването на Стратегическа 



иновационна програма за развитие на приложни научни изследвания и 
иновации към Плана за възстановяване на Р България ФС одобрява 
Информационната карта на Факултета за участие в Програмата към ПУ. 
 
22. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява в Кандидатстудентския календар 2022 на 
Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“ да бъде заложено провеждането на Състезание по руски език за 
зрелостници  „Я знаток русского языка”. Форматът на провеждане на 
състезанието ще бъде съобразен с действащите в страната и университета 
заповеди и регламенти с цел ограничаване разпространението на  COVID-19.  
  Формата на състезанието е  писмена и отговаря по компонентно 
съдържание и последователност на ниво А2 – В1 според приетите от Съвета на 
Европа Единни европейски критерии за познанията по езици. Оценката от 
състезанието да бъде равностойна на другите балообразуващи оценки при 
кандидатстване за  специалностите Руска филология, Български език и руски 
език.  
 С получена оценка от Състезанието  Отличен (5,50) и по-висока 
участниците да могат веднага да се запишат в желаната от двете 
специалности – Руска филолология или Български език и руски език. 
Участието е безплатно. 
 
23. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява да бъде издигната кандидатурата на Мирела 
Иванова за участие в Националната литературна награда „Елин Пелин“, 2022 
г. 
 
24. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените комисии за провеждане на 
държавни изпити и практически изпити  за специалностите: „Български език 
и история“, "Български език и английски език", „История и чужд език“ и 
„Български език и гражданско образование“ и "Туризъм" към ПУ-Филиал 
„Любен Каравелов”, гр. Кърджали   и комисии за КСК 2022/23 година.         
 
25. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените конспекти за писмени държавни 
изпити по:  

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  за специалности БЕАЕ, БЕИ, БЕГО; 
2. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за специалности БЕАЕ и ИЧЕ; 
3. ИСТОРИЯ за специалности БЕИ и ИЧЕ; 
4. ФИЛОСОФИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за специалност БЕГО. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 



 


