
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 

на Факултетния съвет 
на Филологическия факултет от заседанието, проведено на 08.04.2022 година 

(Протокол  №  235) 
 
 
 
1. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава (от 29 гласували, 29 гласа „за“, 0 гласа „против“) 
доц. д-р Снежа Тодорова Цонева-Матюсън за ръководител на Катедрата по 
английска филология. 
 
2. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъде обявен конкурс за заемане на академичната 
длъжност главен аистент по област на висшето образование 1. 
Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по ... (Методика на обучението по английски език) със срок два 
месеца от обнародването му в Държавен вестник за нуждите на ПУ „Паисий 
Хилендарски“, Филиал-Смолян. 
 
3. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета, становището от научния ръководител и 
утвърждава отличната оценка за първата година от подготовката на Тобиас 
Фок, 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 „Дискурсивни 
конструкти на ниските социални прослойки в западноевропейския игрален 
филм в периода 2000 – 2020 г.“ и научен ръководител доц. д-р Борян Георгиев 
Янев. 
 
4. РЕШЕНИЕ: ФС приема отчета и утвърждава отличната оценка за третата 
година от подготовката и приема да бъде отчислена с право на защита, 
считано от 18.03.2022 г., Полина Николаева Петкова, докторант на 
самостоятелна подготовка 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 „Hedging in Academic Writing: Explorations into English 
and Bulgarian Research Articles” („Хеджинг в академичния писмен дискурс: 
съпоставка между английски и български научни статии“).  
 
5. РЕШЕНИЕ: ФС приема да бъдат сключени граждански договори за учебната 
2021/2022 г. със следните преподаватели: 
Катедра по английска филология: 
1. Доц. д-р Йордан Йорданов Костурков – 100 часа упражнения по 

Странознание на Великобритания, Странознание на англоезичните страни, 
Американска литература и Практически английски език с тарифна ставка 8.00 
лв. на час упражнение;  

2. Д-р Даниел Николаев Каменов – 100 часа упражнения по Практически 
английски език, ФД Аналитично четене и ФД Аналитично писане, Странознание 



на САЩ, ИД5 и Английска литература – Просвещение с тарифна ставка 7.00 лв. 
на час упражнение;  

3. Мила Димитрова Кромичева - 400 часа упражнения по Практически 
английски език с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

4. Сашко Ангелов Павлов – 100 часа упражнения по ФД1, Основи на превода, 
Теория на превода и Практически английски език с тарифна ставка 6.50 лв. на 
час упражнение; 

5. Евстратиос Георгиос Кириакакис – 100 часа упражнения по Практически 
английски език с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

6. Богданка Кирилова Адаму – 100 часа упражнения по Практически английски 
език, Практическа фонетика, Фонетика на САЕ  и ИД с тарифна ставка 6.50 лв. 
на час упражнение; 

7. Ивелина Василева Панова – 100 часа упражнения по 
Общественополитически превод и Практически английски език и ИД с тарифна 
ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

8. Елисавета Кумчева Тодорова – 100 часа упражнения по Практически 
английски език, ИД 4 и ИД 7 с тарифна ставка 6.50 лв. на час упражнение; 

9. Докторант 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. 

 
6. РЕШЕНИЕ: ФС приема предложенията за хонорувани преподаватели и 
щатни преподаватели с образователна и научна степен „доктор“, ангажирани 
с извеждането на учебния процес във Филиала на ПУ в град Смолян през 
учебната 2022/2023 година в съответните специалности. 
 
7. РЕШЕНИЕ: ФС приема следното видоизменение на графика за провеждане на 
поправителна и ликвидационна сесия за студентите от четвърти курс (редовно 
обучение) на специалностите от бакалавърски програми и на студентите от пети 
курс на специалностите Балканистика и Славистика:  

За студентите от 4 курс, редовно обучение, чиито учебни дисциплини в 
седми и осми семестър по учебен план завършват с изпит и/или текуща 
оценка, предлагам следния график: 

Поправителна сесия: 1 – 5 юли 2022 г. 
Ликвидационна сесия: 1 – 14 септември 2022 г.   

 Същият график да важи и за студентите от пети курс на специалностите 
Балканистика и Славистика, чиито учебни дисциплини в девети и десети 
семестър по учебен план завършват с изпит и/или текуща оценка. 

ФС приема този график да не важи за студентите от бакалавърски 
програми (редовно обучение), които ще се явяват на изпит с индивидуален 
протокол по дисциплини извън изучаваните в VII и VIII семестър според 
действащия учебен план на специалността. За тях остава валиден вече 
утвърденият в началото на учебната година график на поправителните и 
ликвидационните изпитни сесии: 

Поправителна сесия: 01.09.2022 г – 14.09.2022 г 
Ликвидационна сесия: 15.09.2022 г – 24.09.2022 г. 

8. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява график с дати и комисии за провеждането на 
държавни изпити във Филологическия факултет през календарната 2022 
година. 



 
9. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява промяна на наименованието на специалност 
„Български език и гражданско образование“ в „Български език, гражданско 
образование и философия“. 
Промяната влиза в сила за приетите студенти от учебната 2022/2023 г. 
 
10. РЕШЕНИЕ: ФС утвърждава програма за провеждане на писмен държавен 
изпит в  магистърска програма „Съвременни тенденции в обучението по 
български език и литература (5. – 12. клас)“. 
 
11. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните учебни планове на следните 
специалности: 
Бакалавърски програми: Английски език и културно наследство, Български език 
и гражданско образование, Гражданско образование, философия и чужд език. 
Магистърски програми: Съвременни тенденции в обучението по български език 
и литература (5 – 12. клас).  
Промените влизат в сила от учебната 2022/2023 г. 
 
12. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява следната еднократна промяна в учебния план на 
специалност „Български език и немски език“ за учебната 2022/2023 година: 

 дисциплината Съвременен немски език (Стилистика) да се премести от 
IV курс, VIII семестър в IV курс, VII семестър, за да се слее с дисциплината 
Стилистика (Немски език) на специалност „Приложна лингвистика 
(немски език и втори чужд език)“. 

 
13. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява актуализираните учебни планове на 
специалностите „Български език и английски език“, „Български език и 
история“ и „Български език и гражданско образование“ при ПУ-Филиал 
„Любен Каравелов”, гр. Кърджали.  
Промените влизат в сила от учебната 2022/2023 г. 
 
14. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените дати  и комисии за провеждане на 
писмени държавни изпити в ПН 1.3 Педагогика на обучението по..., ОКС 
„бакалавър“, редовно обучение, през учебната 2021/2022 г. във Филиала на 
ПУ в град Смолян. 
 
15. РЕШЕНИЕ: ФС одобрява предложените комисии за провеждане на 
интегриран практико-приложен държавен изпит в ПН 1.3 Педагогика на 
обучението по..., ОКС „бакалавър“, редовно обучение, през учебната 
2021/2022 г. във Филиала на ПУ в град Смолян. 
 
 
 
                                                                                      ПРОТОКОЛЧИК: 

                      /Татяна Динкова/ 
 
Вярно с оригинала: 
 
 


